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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ERRATA | EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2019)

͚͛͛͛

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº100/2019
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Muniz
Ferreira, Bahia, em cumprimento a ratificação procedida pelo Exmo. Prefeito Municipal
de Muniz Ferreira, pela emissão da DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato. Objeto: Contratação de empresa para
atividade de pós-produção cinematográfica e produção de campanha institucional de
obras do Município de Muniz Ferreira/BA. Contratada: PERICLES JOSÉ DE
OLIVEIRA JÚNIOR, inscrito no CNPJ: 33.991.015/0001-18, localizada a 1A Rua
Valfrido Lima, n°0078, Casa, Centro, Muniz Ferreira/BA, CEP: 44.575-000. Valor
Total: R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). Fundamentação Legal: Art. 24, II da Lei
8.666/93, atualizada pela Lei nº 9.648/98. Muniz Ferreira, 19 de dezembro de 2019.
Elisângela Silva dos Santos. Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Muniz
Ferreira, Bahia.
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ERRATA | RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal
ERRATA DA INEXIGIBILIDADE Nº036/2019
Na edição nº 1854, página 04, do Diário Oficial do Executivo do Município.
Onde se lê:
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2019
TERMO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de MUNIZ FERREIRA, Bahia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que
determina o Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e atualizada pela Lei nº 9.648/98
e, considerando o que consta do presente Processo Administrativo de nº 238/2019, RATIFICA a declaração de
Inexigibilidade de Licitação de n° 036/2019 para contratação da empresa IJCJ LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTO
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.595.378/0001-55, estabelecida a Rua 04,nº101, Bloco 14, Conjunto
Residencial Bela Vista, Bela Vista, Itamaraju – BA, CEP 45.836-000, represe ta te do artista
usical “LEO
MAGALHÃES”, pelo valor global de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme relacionada na proposta comercial,
para a realização de show nas Festividades de Reis do Município de Muniz Ferreira/BA, determinando que se
proceda a publicação do devido extrato, devendo, após, ser firmado imediatamente o contrato com a referida
empresa, conforme minuta encaminhada pela Consultoria Jurídica, ora anexada.
MUNIZ FERREIRA, Bahia, 11 de Dezembro de 2019.

___________________________________
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal de Muniz Ferreira
Leia-se:
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2019
TERMO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de MUNIZ FERREIRA, Bahia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que
determina o Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e atualizadas pela Lei nº
9.648/98 e, considerando o que consta do presente Processo Administrativo de nº 238/2019, RATIFICA a
declaração de Inexigibilidade de Licitação de n° 036/2019 para contratação da empresa IJCJ LOCAÇÕES E
ENTRETENIMENTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.595.378/0001-55, estabelecida a Rua 04, nº101, Bloco 14,
Conjunto Residencial Bela Vista, Bela Vista, Itamaraju – BA, CEP 45.836-000, represe ta te do artista usical “LEO
MAGALHÃES”, pelo valor global de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme relacionada na proposta comercial,
para a realização de show nas Festividades de Reis do Município de Muniz Ferreira/BA, determinando que se
proceda a publicação do devido extrato, devendo, após, ser firmado imediatamente o contrato com a referida
empresa, conforme minuta encaminhada pela Consultoria Jurídica, ora anexada.
MUNIZ FERREIRA, Bahia, 11 de Dezembro de 2019.

___________________________________
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal de Muniz Ferreira
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EXTRATO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2019

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Muniz
Ferreira, Bahia, em cumprimento a ratificação procedida pelo Exmo. Prefeito Municipal
de Muniz Ferreira, pela emissão da DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato. Objeto: Contratação de empresa
especializada em capacitação Modular Continuada, Oficinas para Trabalhadores do
SUAS e Controle Social, com ações de assessoramento e capacitação técnica na gestão
dos serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social na Prefeitura
Municipal de Muniz Ferreira/BA, Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Ação
Social do Município de Muniz Ferreira. Empresa: GILVA SANTANA ARAUJO,
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 24.796.465/0001-69, localizada à Rua Bernadete
Queiroz Neri, n°365, Bolívia, Valença-BA, CEP: 45.400-000. Valor de R$4.320,00
(quatro mil trezentos e vinte reais). Fundamentação Legal: Art. 25, Inciso II, caput da
Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 9.648/98. Muniz Ferreira, 26 de Dezembro de
2019. Elisangela Silva dos Santos, Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Muniz
Ferreira, Bahia.
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RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Muniz Ferreira vem no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei Federal nº8. 666/93, com suas
alterações posteriores, e atualizadas pela Lei nº 9.648/98 e considerando o que consta do
presente Processo de Inexigibilidade de Licitação nº041/2019, RATIFICA a declaração
de Inexigibilidade de Licitação para contratação da empresa GILVA SANTANA
ARAUJO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 24.796.465/0001-69, localizada à Rua
Bernadete Queiroz Neri, n°365, Bolívia, Valença-BA, CEP: 45.400-000, pelo valor
mensal de R$4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais), para contratação de empresa
especializada em capacitação Modular Continuada, Oficinas para Trabalhadores do
SUAS e Controle Social, com ações de assessoramento e capacitação técnica na gestão
dos serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social na Prefeitura
Municipal de Muniz Ferreira/BA, Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Ação
Social do Município de Muniz Ferreira, determinando que se proceda a publicação do
devido extrato, devendo, após, ser firmado imediatamente o contrato com a referida
empresa, conforme minuta encaminhada pela Assessoria Jurídica, ora anexada.

Muniz Ferreira, 26 de Dezembro de 2019.

___________________________________
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal de Muniz Ferreira
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RESUMO (CONTRATO Nº 193/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

MODALIDADE:
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:
OBJETO:

VALOR TOTAL:
VIGÊNCIA:
ASSINATURA:
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:

RESUMO DE CONTRATO
Nº193/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

040/2019

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
A M R J VIEIRA- ME
29.168.364/0001-67
Contratação do artista musical ANDERSON ROCHA E FORRÓ DO TCHÊ
do setor artístico consagrada pela opinião pública, através do
representante CONTRATADO, para realização de show nas Festividades
de Reis do Município de Muniz Ferreira.
R$ 25.000,00 (vinte e cinco ml reais)
31 de Março de 2020
18 de Dezembro de 2019
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte
04
2.014
3.3.9.0.39.00.00
00
Muniz Ferreira – BA 18 de Dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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RESUMO (CONTRATO Nº 195/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DE CONTRATO
N°195/2019
MODALIDADE:
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CNPJ/CPF:
OBJETO:

VALOR TOTAL:
VIGÊNCIA:
ASSINATURA:
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

100/2019

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA

PERICLES JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
33.991.015/0001-18
Contratação de empresa para atividade de pós-produção cinematográfica
e produção de campanha institucional de obras do Município de Muniz
Ferreira/BA.
R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais)
30/03/2020
19/12/2019
UND
ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA
04
4005
3.3.9.0.39.00.00
MUNIZ FERREIRA - BA, 19 de dezembro de 2019.
WELLINGTON SENA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE
00
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RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2017)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 005/2017
INEXIGIBILIDADE
MODALIDADE:
Nº. 001/2017
MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA
CONTRATANTE:
M. J. DE OLIVEIRA NETO - EPP
CONTRATADO:
73.426.819/0001-99
CNPJ/CPF:
3º Aditamento de prorrogação da vigência ao Contrato nº005/2017que
tem por objeto serviços técnicos profissionais especializados de
assessoria nas áreas contábeis, financeiras, e, em especialmente, na
OBJETO:
execução e controle orçamentário, a ser executada na Prefeitura
Municipal de Muniz Ferreira – Bahia.
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
VALOR TOTAL:
ASSINATURA DO
30/12/2019
3º ADITAMENTO:
31/12/2020
VIGÊNCIA:
Unidade:
Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte
04

DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA

4005

04

4006

09

4008

00
3.3.9.0.39.00.00

01
02

Muniz Ferreira-BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2017)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 006/2017
INEXIGIBILIDADE
MODALIDADE:
Nº. 002/2017
MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
J DE ALMEIDA CALDAS - ME – CONAC ASSESSORIA
09.283.488/0001-86
CNPJ/CPF:
3º Aditamento de prorrogação da vigência ao Contrato nº006/2017que
tem por objeto prestação de serviços técnicos profissionais
especializados de assessoria e consultoria administrativa nas áreas de
OBJETO:
Controle Interno e Licitação, a ser executada na Prefeitura Municipal de
Muniz Ferreira – Bahia.
R$55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais).
VALOR TOTAL:
ASSINATURA DO
30/12/2019
3º ADITAMENTO:
31/12/2020
VIGÊNCIA:
Unidade
Atividade:
Elemento de
Fonte
Despesa
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA
04
4005
00
3.3.9.0.35.00.00
Muniz Ferreira-BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2018)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 2º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 006/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:
202/2017
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
929.381.835-34
2º Aditamento ao contrato para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze)
meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 31/12/2019,
data do término do prazo anteriormente acordado, com fulcro no art. 57,
II, da Lei nº 8.666/93.
R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
VALOR TOTAL:
31/12/2020
VIGÊNCIA:
ASSINATURA DO 30/12/2019
2º ADITAMENTO:
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
09
2.017
3.3.90.36.00.00
02
Muniz Ferreira - BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:
OBJETO:
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RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2018)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 2º ADITAMENTO AO CONTRATO N°008/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:
204/2017
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
IVONE BRITO MENEZES
330.848.315-72
2º Aditamento ao contrato para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze)
meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 31/12/2019, data
do término do prazo anteriormente acordado, com fulcro no art. 57, II, da
Lei nº 8.666/93.
R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
VALOR TOTAL:
R$400,00 (quatrocentos reais)
VALOR MENSAL:
31/12/2020
VIGÊNCIA:
ASSINATURA DO 2º 30/12/2019
ADITAMENTO:
DOTAÇÃO
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte
ORÇAMENTARIA:
04
4005
3.3.9.0.36.00.00
00
Muniz Ferreira - BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:
OBJETO:
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RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2018)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 2º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº009/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:
205/2017
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
NATAILDES SILVA DOS SANTOS
991.984.285-00
2º Aditamento ao contrato para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze)
meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 31/12/2019, data
do término do prazo anteriormente acordado, com fulcro no art. 57, II, da
Lei nº 8.666/93.
R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
VALOR TOTAL:
VALOR MENSAL: R$700,00 (setecentos reais)
31/12/2020
VIGÊNCIA:
ASSINATURA DO 30/12/2019
2º ADITAMENTO:
DOTAÇÃO
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte
ORÇAMENTARIA:
09
4008
3.3.9.0.36.00.00
02
Muniz Ferreira - BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:
OBJETO:
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RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2018)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 2º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:
206/2017
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
MANOEL FABIO LIMA DA SILVA
010.945.405-79
2º Aditamento ao contrato para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze)
meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 31/12/2019, data
do término do prazo anteriormente acordado, com fulcro no art. 57, II, da
Lei nº 8.666/93.
R$6.000,00 (seis milreais)
VALOR TOTAL:
31/12/2020
VIGÊNCIA:
ASSINATURA DO 30/12/2019
2º ADITAMENTO:
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
11
2045
3.3.9.0.36.00.00
00
Muniz Ferreira - BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:
OBJETO:
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 012/2017
DISPENSA
MODALIDADE:
Nº. 010/2017
MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
VALDELICE DE JESUS
447.215.015-87
CNPJ/CPF:
3º Aditamento de prorrogação da vigência ao Contrato nº012/2017que
tem por objeto a locação de área medindo 21.780 m² para
funcionamento de depósito de resíduos sólidos do Município de Muniz
OBJETO:
Ferreira.
R$60.000,00 (sessenta mil reais).
VALOR TOTAL:
ASSINATURA DO
30/12/2019
3º ADITAMENTO:
31/12/2020
VIGÊNCIA:
Órgão:
Atividade:
Elemento de
Fonte
Despesa
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA
16
2034
00
3.3.9.0.36.00.00
Muniz Ferreira-BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2017)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 2º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 013/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:
209/2017
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
ROSEMERY BRITO SANTOS DOS SANTOS
898.194.975-15
2º Aditamento ao contrato para prorrogar o seu prazo por mais 12 (doze)
meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 31/12/2019, data
do término do prazo anteriormente acordado, com fulcro no art. 57, II, da
Lei nº 8.666/93.
R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).
VALOR TOTAL:
31/12/2020
VIGÊNCIA:
ASSINATURA DO 30/12/2019
2º ADITAMENTO:
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA
15
4012
3.3.9.0.36.00.00
00
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:
OBJETO:

Muniz Ferreira - BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 020/2019
INEXIGIBILIDADE
MODALIDADE:
Nº. 002/2019
MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
JOSUE NUNES DA SILVA- ME
20.125.265/0001-23
CNPJ/CPF:
1º Aditamento de prorrogação da vigência ao Contrato nº 020/2019 que
tem por objeto contratação de empresa especializada em consultoria
junto à gestão de Política Publica de Assistência Social - com ações de
OBJETO:
assessoramento técnico especializado na gestão da Secretaria na
Proteção Social Básica, na gestão do Bolsa Família da Secretaria
Municipal de Trabalho, Esporte e Ação Social do Município de Muniz
Ferreira.
R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
VALOR TOTAL:
ASSINATURA DO
30/12/2019
1º ADITAMENTO:
31/12/2020
VIGÊNCIA:
Unidade:
Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA
10
2024/
3.3.9.0.39.00.00
29
2026/2028
Muniz Ferreira-BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 022/2019
MODALIDADE:

028/2018
PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA

CONTRATADA:

TODOS JUNTOS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE
EVENTOS EIRELI

CNPJ/CPF:

22.838.991/0001-19

OBJETO:

1º Termo aditivo prorrogação ao CONTRATO Nº 022/2019 que tem por
objeto a contratação empresa especializada em aluguel de veículos sem
motorista, para atender a demanda operacional das Secretarias e órgãos
públicos do Município de Muniz Ferreira.

VALOR TOTAL:

R$ 354.180,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil e cento e oitenta reais).

VIGÊNCIA:

31/10/2020

ASSINATURA do 1º 30/12/2019
ADITAMENTO:
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:

Unidade:

Atividade:

02
04
16
17

4002
4005
4013
4006

Elemento de Despesa

Fonte

3.3.90.39.00.00

00
00
00
01

Muniz Ferreira- BA, 30 de dezembro de 2019
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 022/2019
MODALIDADE:

028/2018
PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA

CONTRATADA:

TODOS JUNTOS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE
EVENTOS EIRELI

CNPJ/CPF:

22.838.991/0001-19

OBJETO:

1º Termo aditivo prorrogação ao CONTRATO Nº 022/2019 que tem por
objeto a contratação empresa especializada em aluguel de veículos sem
motorista, para atender a demanda operacional das Secretarias e órgãos
públicos do Município de Muniz Ferreira.

VALOR TOTAL:

R$ 354.180,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil e cento e oitenta reais).

VIGÊNCIA:

31/10/2020

ASSINATURA do 1º 30/12/2019
ADITAMENTO:
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:

Unidade:

Atividade:

02
04
16
17

4002
4005
4013
4006

Elemento de Despesa

Fonte

3.3.90.39.00.00

00
00
00
01

Muniz Ferreira- BA, 30 de dezembro de 2019
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 061/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:
003/2019
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
ABREU, NAGIB & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
10.572.813/0001-00
1º Termo aditivo de prorrogação ao CONTRATO Nº 061/2019 que tem
por objeto a prestação de serviços jurídicos especializados no
acompanhamento e defesa de ações judiciais na área do direito tributário
e previdenciário, englobando o acompanhamento da regularidade do
CAUC, bem como da ação que originou o precatório discutido no bojo
do processo de nº 0003083-82.2018.8.05.0000, execuções fiscais, além
das ações já em tramite na justiça.
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
VALOR TOTAL:
ASSINATURA do 30/12/2019
1º ADITAMENTO:
31/08/2020
VIGÊNCIA:
Unidade
Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA
04
4005
3.3.9.0.39.00
00
Muniz Ferreira - BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CNPJ/CPF:
OBJETO:
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EXECUTIVO

RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 124/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº. 124/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:
Nº.031/2019
MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA
CONTRATANTE:
RAFAEL SANTOS CATÃO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
CONTRATADO:
ADVOCACIA
28.036.833/0001-21
CNPJ/CPF:
1º TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº
OBJETO:
124/2019 QUE TEM POR OBJETO ASSESSORIA JURIDICA, EM
PARTICULAR A PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS VISANDO A
ANALISE DO FLUXO DE ROYALTIES DE PETROLEO E GÁS
NATURAL COM O DEVIDO IMPLEMENTO/INCREMENTO DO
MESMO, RECUPAREÇÃO DO PASSIVO NÃO REPASSADO NOS
ULTIMOS 05 ANOS, POSSIVEIS DE REPARAÇÃO POR DANOS
AMBIENTAIS, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
DEVIDOS PELO REPASSE DOS ROYALTIES DE FORMA
INTEMPESTIVA E ACRESCISMOS LEGAIS, quais se vislumbre
interesse do Município de Muniz Ferreira.
Valor estimado de R$ 550.000,00(Quinhentos e cinquenta mil reais).
VALOR TOTAL:
31/05/2020
VIGÊNCIA:
ASSINATURA DO 30/12/2019
1º ADITAMENTO:
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
04
4005
3.3.9.0.39.00
42
Muniz Ferreira - BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2019)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 128/2019
PREGÃO PRESENCIAL
MODALIDADE:
Nº. 09/2019/PP
MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
FERNANDES BARBOSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA-ME.
07.792.785/0001-21
CNPJ/CPF:
1º Aditamento de prorrogação da vigência ao Contrato nº
128/2019 que tem por objeto a contratação de empresa para
OBJETO:
prestação de serviços de Transporte Escolar para atender aos alunos da
Rede Municipal e Estadual de Ensino no Município de Muniz FerreiraBA.
ASSINATURA DO
27/12/2019
1º ADITAMENTO:
27/04/2020
VIGÊNCIA:
Muniz Ferreira-BA, 27 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183/2017)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO 3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 183/2017
MODALIDADE:
CARTA CONVITE
Nº006/2017
CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA
CONTRATADA:
ALAGOINHAS PROJETOS LTDA ME
CNPJ/CPF:
07.323.218/0001-26

OBJETO:

VALOR TOTAL:
ASSINATURA DO
3º ADITAMENTO:
VIGÊNCIA:
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:

3º Aditamento de prorrogação da vigência ao Contrato nº183/2017que
tem por objeto prestação de serviços especializados de assessoria e
consultoria na área de engenharia civil, envolvendo fiscalização de
obras, emissão de parecer técnico de obras e serviços executados,
serviços topográficos, serviços de cartografia, serviços geotécnicos,
elaboração de planilhas orçamentária, preparação de projetos de
engenharia em todas as fases, para captação de recursos de Convênios e
Contratos de Repasse, operacionalização dos sistemas SICONV,
SISMOB e SIMEC, junto à Secretaria de Administração, Planejamento e
Finanças.
R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais).
30/12/2019
31/12/2020
Unidade:

Atividade:

04

4005

Elemento de
Despesa
3.3.9.0.39.00.00

Fonte
00

Muniz Ferreira-BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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EXECUTIVO

RESUMO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 215/2017)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Prefeitura Municipal

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215//2017
MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO
001/2017
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
CARDOZO COELHO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA
CONTRATADO:
15.467.690/0001-60
CNPJ/CPF:
Terceiro Termo Aditivo de prorrogação ao contrato nº 215/2017 que tem
OBJETO:
por objeto Credenciamento de pessoas jurídicas privadas com ou sem
fins lucrativos de assistência à saúde, interessadas em firmar Contrato
visando a prestação direta de serviços de saúde aos usuários do Sistema
Único de Saúde de Muniz Ferreira-Bahia, em especialidades constantes
das Tabelas do SIA/SUS editadas pelo Ministério da Saúde e publicadas
no Diário Oficial da União.
R$ 157.534,00, (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e quatro
VALOR TOTAL:
reais).
VIGÊNCIA:
31/12/2020
ASSINATURA:
30/12/2019
Órgão:
ATIVIDADE:
Elemento de Despesa
Fonte
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
09
2017
3.3.9.0.39.00
02
MUNIZ FERREIRA - BA, 30 de dezembro de 2019.
Wellington Sena Vieira
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0169/2019
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2019
O Município de Muniz Ferreira – Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF. 13.796.461/000164, com sede na Praça 30 de Julho, nº 168, Centro - CEP. 44.575-000, neste Município, neste ato representado por seu
Prefeito, Sr. Wellington Sena Vieira, portador do RG. 2282963-66 SSP/BA, Inscrito no CPF/MF. 211.432.855-49,
residente e domiciliado á Praça 30 de Julho, s/n - Centro CEP. 44.575-000, Muniz Ferreira – Bahia, doravante
denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ: 11.371.157/0001-40,
representado pela Sra Daiane Figueiredo Rodrigues, portadora do RG. 07.684,799-32 - SSP/BA, inscrita no
CPF/MF. 891.413.185-87, e a E mpresa: JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 08.191.380/0001-09, Localizada na Rua C, 248 – Qd. 560 – Lot. 13 – Sala
Fundo – Jardim América – CEP 74.222-270 - Município de Goiânia – Goiás, neste ato representado pelo Sr.
Adriano Póvoas de Carvalho, brasileiro, casado, representante comercial, portador do RG. 02426742-24 SSPBA, Inscrito no CPF/MF. 419.923.505-15, residente e domiciliado na Rua Frederico Silvany, 16 – Bairro Eng.
Velho de Brotas - Município de Salvador – Bahia, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos
termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei
Federal n° 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 178/2009 e 039/2017, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2019, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº. 0169/2019, firmam a presente Ata de Registro de
Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição de bens
permanentes em atendimento as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira,
conforme a seguir:
LOTE I- BALANÇAS
ITEM DESCRIÇÃO

UNID.

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO tipo digital, capacidade 200 kg, precisão
100 g. características adicionais: visor de cristal líquido, régua, tensão 110/220 v,
1 garantia, certificação de verificação e aprovação do INMETRO. Certificado pelo UNID.
INMETRO; procedência nacional; assistência
técnica local; garantia de 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do
material; produto isento de registro na ANVISA. MARCA: BALMAK BK 200 FAN.
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, tipo digital, com capacidade para 200 kg,
precisão d 100g características adicionais: visor de cristal líquido, régua, tensão
2 110/220 v, garantia, certificação de verificação e aprovação do INMETRO. Certificado UNID.
pelo INMETRO; procedência nacional; assistência
técnica local; garantia de 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do
material; produto isento de registro na ANVISA. . MARCA: BALMAK ELP 25BB.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 6.043,50(Seis mil quarenta três reais e cinquenta centavos)

QUANT.

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

5

960,50

4.802,50

2

620,50

1.241,00

R$6.043,50

1.2– As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município.
Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e recebimento pela
PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com
o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo
com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou
pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1– A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2– Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Muniz Ferreira não será obrigado à aquisição,
exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros
meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
2.3– Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° .013-PRP/2019, que a precedeu e integra
Praça 30 de Julho, Nº. 168 – Centro - CEP. 44.575-000 - Muniz Ferreira - Bahia
E-mail. licitamuniz@gmail.com
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o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4– O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a 50%
(cinquenta por cento) do prazo global;
c) Falir ou dissolver-se; ou
d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente a entrega e conferência das quantidades
solicitadas pelo Município;
3.2- Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Finanças, localizada no Paço Municipal de Muniz Ferreira/BA, a nota fiscal e/ou
fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Município de Muniz Ferreira e conter o número do empenho correspondente.
3.3– Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade
Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos
as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos em lei.
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei.
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. e - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa
TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. 11.4 – Nos pagamentos
realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até a data da
efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
3.4– Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5– O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.6– Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.7- Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento)
ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1- O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis corridos da ciência da ordem de serviço, a partir do
recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2– A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos materiais foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1– A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2- Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão
por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
4.4– Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação não o
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aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena
de responsabilidade.
4.5– Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco)
dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.6– A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações.
4.7– O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita
execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a
qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Registro de Preços;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento
de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.2 - Será de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Município
de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento e de qualquer
tipo de demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como
salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5– A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro
de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6- Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7– Manter, durante a execução deste Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8– Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1– O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela emissão
e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2– A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do
seu vencimento.
6.3– Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através de Nota de Empenho.
6.4- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s)
licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, num
prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5- O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o
disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1– Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com
Praça 30 de Julho, Nº. 168 – Centro - CEP. 44.575-000 - Muniz Ferreira - Bahia
E-mail. licitamuniz@gmail.com

http://munizferreira.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
27 de dezembro de 2019
Ano VI • Edição Nº 1859

-28Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
GABINETE DO PREFEITO
a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2– Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3- Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4- Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos preços
registrados;
7.1.5- Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata de Registro
de Preços;
7.1.6- Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
7.1.7- Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos
e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.8- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1– Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão ser
revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme Art.
65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2– Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3- A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4– O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1– A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
9.1.1– A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2– A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar
sua justificativa;
9.1.3- A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4– Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5– Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar
a revisão dos mesmos;
9.1.6– Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
9.2– A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da presente
Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3– Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelo seguinte órgão desta Administração,
através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão
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feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços,
serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço por lote, para Registro de Preços N°. 013/2019.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços N°. 013/2019 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca que abrange o Município de Muniz Ferreira – Bahia, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam,

este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Muniz Ferreira – Bahia, 26 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
WELLINGTON SENA VIEIRA
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF. 11.371.157/0001-40
DAIANE FIGUEIREDO RODRIGUES
CPF/MF. 891.413.185-87

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI
CNPJ/MF. 08.191.380/0001-09
EMPRESA DETENTORA DA ATA
ADRIANO PÓVOAS DE CARVALHO
CPF/MF. 419.923.505-15

ANDERSON DE JESUS DA SILVA
GESTOR DA ATA

1.

Testemunhas:
_______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 019/2019
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0169/2019
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2019
O Município de Muniz Ferreira – Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF. 13.796.461/000164, com sede na Praça 30 de Julho, nº168, Centro - CEP. 44.575-000, neste Município, neste ato representado por seu
Prefeito, Sr. Wellington Sena Vieira, portador do RG. 2282963-66 SSP/BA, Inscrito no CPF/MF. 211.432.855-49,
residente e domiciliado á Praça 30 de Julho, s/n - Centro CEP. 44.575-000, Muniz Ferreira – Bahia, doravante
denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ: 11.371.157/0001-40,
representado pela Sra Daiane Figueiredo Rodrigues, portadora do RG. 07.684,799-32 - SSP/BA, inscrita no
CPF/MF. 891.413.185-87, e a E mpresa: VETA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF. 32.084.202/0001-55, Localizado na Avenida Maria Lúcia,
106 – 1º andar – Bairro São Marcos - CEP. 41.250-280 – Município de Salvador – Bahia neste ato representado
pelo Sr. Thiago Leopoldino dos Santos, brasileiro, solteiro, representante comercial, portador do RG. 13842917
09 SSP-BA, Inscrito no CPF/MF. 860.510.615-84, residente e domiciliado na Fazenda Grande III, caminho 56 –
Qd. C, 202 – Apto 401 - Município de Salvador – Bahia.., doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei
Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Municipais nº s 178/2009 e 039/2017, e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°.
013/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº. 0169/2019, firmam
a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores
e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição de bens
permanentes em atendimento as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira,
conforme a seguir:
LOTE II – ELETROELETRONICOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

APARELHO DE DVD controle remoto portas USB reprodução DVD/CD/CDUNID.
R/VCD/ SVCD/DVCD/JPG/MP3. MARCA: MONDIAL.
APARELHO/SOM, caixa de som amplificada - multiuso mic/guitar: entrada para
amplificação de microfone e de guitarra, violão elétrico, cavaquinho, etc.;
- entradas estéreo de alta impedância para amplificação de equipamentos auxiliares
como DVD/CD player, tv, MP3 e outros, utilizando conectores rca; - entrada estéreo
de baixa impedância (4 a 50 ù - conector p2 estéreo) para amplificação de
2
UNID.
equipamentos como mp3 player, saída de áudio de computadores/ laptops, celulares,
utilizando diretamente a saída de fone de ouvido desses aparelhos. - entrada para
dispositivos usb; - master control: controles para equalização low/high dimensões:
- l x a x p: 330 x 510 x 255 mm. MARCA: ISABEAT.
TELEVISOR - A cores, mínima de 42'' a 50", Tela em led, com resolução full hd
1920 x 1080p, Com no mínimo de 03 entradas hdmi, usb, vídeo
3
UNID.
componente, lan (rj45), áudio, vídeo, Recepção p/ vhf, uhf, tv a cabo, Com sistema
de cores pal-m, palm-n, ntsc, Bivolt - médio: 110w; em standby:. MARCA: PHILCO.
VENTILADOR de Teto/parede com 130W de potência, 3 pás e velocidades
4 variáveis. Características: Comprimento mínimo de 48cm • Largura mínima de
UNID.
23,5cm • Altura mínima de 26cm. MARCA: VENTISOL.
VALOR TOTAL DO LOTE R$
1

QUANT.

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

4

135,40

541,60

2

590,00

1.180,00

4

1.899,00

7.596,00

20

189,00

3.780,00
13.097,60

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município.
Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e recebimento pela
PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com
o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo
com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou
pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1– A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2– Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o
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prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Muniz Ferreira não será obrigado à aquisição,
exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros
meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
2.3– Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° . 013.-PRP/2019, que a precedeu e integra
o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4– O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a)Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a 50%
(cinquenta por cento) do prazo global;
c) Falir ou dissolver-se; ou
d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente a entrega e conferência das quantidades
solicitadas pelo Município;
3.2- Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Finanças, localizada no Paço Municipal de Muniz Ferreira/BA, a nota fiscal e/ou
fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Município de Muniz Ferreira e conter o número do empenho correspondente.
3.3– Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade
Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos
as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos em lei.
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei.
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. 11.4 –
Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao
mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
3.4– Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5– O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.6– Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.7- Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento)
ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1- O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis corridos da ciência da ordem de serviço, a partir do
recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2– A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos materiais foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1– A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
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expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2- Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão
por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
4.4– Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena
de responsabilidade.
4.5– Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco)
dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.6– A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações.
4.7– O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita
execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a
qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1– Do Município
5.1.1– Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2– Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3– Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Registro de Preços;
5.1.4– Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento
de Tesouraria;
5.1.5– Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2– Da Promitente Fornecedora
5.2.1– Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.2- Será de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais
ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Município de
qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento e de qualquer
tipo de demanda.
5.2.3– A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4- Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como
salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5– A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro
de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6- Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7– Manter, durante a execução deste Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8– Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1– O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela emissão
e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2– A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do
seu vencimento.
6.3– Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através de Nota de Empenho.
6.4- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s)
licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, num
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prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5- O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o
disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos preços
registrados;
7.1.5 - Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata de Registro
de Preços;
7.1.6 - Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos
e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1– Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão ser
revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme Art.
65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2– Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3- A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4– O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1– A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
9.1.1– A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2– A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar
sua justificativa;
9.1.3- A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4– Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5– Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar
a revisão dos mesmos;
9.1.6– Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
9.2– A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da presente
Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3– Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
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exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelo seguinte órgão desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço por lote, para Registro de Preços N°. 013/2019.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1– Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços N°. 013/2019 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1– As parte elegem o foro da Comarca que abrange o Município de Muniz Ferreira – Bahia, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este

instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Muniz Ferreira – Bahia, 26 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA

WELLINGTON SENA VIEIRA
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF. 11.371.157/0001-40
DAIANE FIGUEIREDO RODRIGUES
CPF/MF. 891.413.185-87

VETA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/MF. 32.084.202/0001-55
EMPRESA DETENTORA DA ATA
THIAGO LEOPOLDINO DOS SANTOS
CPF/MF. 860.510.615-84

Testemunhas:

ANDERSON DE JESUS DA SILVA
GESTOR DA ATA

1. _______________________________
Nome:

RG:

2. ______________________________
Nome:

RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 020/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0169/2019
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2019
O Município de Muniz Ferreira – Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF. 13.796.461/000164, com sede na Praça 30 de Julho, nº168, Centro - CEP. 44.575-000, neste Município, neste ato representado por seu
Prefeito, Sr. Wellington Sena Vieira, portador do RG. 2282963-66 SSP/BA, Inscrito no CPF/MF. 211.432.855-49,
residente e domiciliado á Praça 30 de Julho, s/n - Centro CEP. 44.575-000, Muniz Ferreira – Bahia, doravante
denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ: 11.371.157/0001-40,
representado pela Sra Daiane Figueiredo Rodrigues, portadora do RG. 07.684,799-32 - SSP/BA, inscrita no
CPF/MF. 891.413.185-87, e a E mpresa: MEDKAL COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF. 31.639.450/0001-52, Localizado na Rua Vital Brasil, 507 – Sala 01 – Pitanguinha
- CEP. 43.700-000 – Município de Simões Filho – Bahia neste ato representada pela Sra. Gesyca Santos dos
Passos, brasileira, solteira, representante comercial, portadora do RG. 11573500-49 SSP - BA, Inscrita no
CPF/MF. 833.607.195-49, residente e domiciliado na Travessa Luís Viana, 11 – Centro - Município de Santo
Antônio de Jesus – Bahia, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei
Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002
e Decretos Municipais nºs 178/2009 e 039/2017, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado
da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta
do Processo Administrativo Nº. 0169/2019, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1
– Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição de
bens permanentes em atendimento as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Muniz
Ferreira, conforme a seguir:
LOTE III - AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: condicionador de ar; do tipo split high wall;
com capacidade de no mínimo 12000 btus; operação: frio; vazão de ar de mínima
de 600 m3/h; com filtro do tipo com filtro do tipo removível, lavável; voltagem: 220
v; com consumo aproximado de 23,6 kw/h; com selo Procel, classificação "a";
funções: turbo, ventilação, desumidificação, refrigeração; com baixo nível de ruído;
equipamento composto de equipamento composto de 1 unidade condensadora
1
externa e 1 unidade evaporadora interna; com utilização do gás r22; gabinete UNID.
confeccionado em confeccionado em polipropileno, contendo display de Lcd;
medindo aproximadamente aproximadas (cm) interna: 80(l)x30(a)x20(p) externa:
65(l)x50(a)x25(p); fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e
certificado de garantia em português, com prazo mínimo de garantia de 12 meses;
o equipamento deve estar de acordo com a Nbr 16401 e Nbr 7256; MARCA:
AGRATTTO.
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA – purificador de água (filtragem e
purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do
equipamento, cor branca, sistema com no mínimo: 02 (dois) estágios de filtragem,
com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio
de passagem por carvão ativado com prata coloidal; elemento filtrante substituível;
fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada;
2
UNID.
capacidade mínima do reservatório para água gelada: 1,5 litros; capacidade
mínima de refrigeração: 1,5 litros/hora; capacidade mínima de atendimento: 10
pessoas/hora; tensão: 127v; refrigeração: compressor; abastecimento por água da
rede tratada; deve vir
acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento;
garantia mínima de 12 meses. MARCA: LIBELL/ACQUAFLEX HERMETICO.
REFRIGERADOR - Com capacidade de 120 litros aproximadamente, Modelo
stander, vertical, Na cor branca, Tipo doméstico, Com potência consumo máximo
3
UNID.
de 30kw/h, 110 ou 220 volts, com prazo de GaranLtia de no mínimo
12 meses, Com selo Procel classe A. MARCA: ESMALTEC/ 245L.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 37.800,00(Trinta sete mil oitocentos reais)

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO R$

15

1.599,00

5

443,00

5

2.320,00

VALOR
TOTAL R$

23.985,00

2.215,00

11.600,00
R$37.800,00
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LOTE V - MÓVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES
ITEM

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DESCRIÇÃO

UNID.

ANDADOR - FIXO, Articulado, Dobrável, Confeccionado em alumínio natural de
7/8, com 4 pontos de regulagem de altura com pinos de pressão. Sua máscara
confeccionada com tubos de aço 5/8, utilização no modo FIXO ou
ARTICULADO. A barra lateral é confeccionada com tubo de 7/8, com sistema
de fixação em T injetados em PP e rebitados, trazendo maior rigidez, resistência
e durabilidade ao andador. Seus pés são confeccionados com tubos de 3/4.
UNID.
Utiliza ponteiras de 3/4 antiderrapante, aderentes com arruela interna para evitar
o desgaste precoce. Os acabamentos, antirruídos e ponteiras podem ser
adquiridos separadamente quando apresentarem sinais de desgaste. Medidas:
Largura Total: 56 cm, Comprimento Total: 52 cm, Comprimento Fechado: 57 x
8 cm Altura: 74 cm (mínima) a 89 cm (máxima). Capacidade: até 100 kg.
MARCA: INDAIA/ARTICULADO.
BIOMBO - Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2; Medindo: 1,80 x 1,90 aberto e 0,60
fechado; Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo; Pés com ponteiras de UNID.
borracha e rodízios nas laterais. Tecido: Lona crua. MARCA: MARINI/3931-4.
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO em aço inoxidável, apoio do braço em aço
UNID.
inoxidável, tipo pedestal c/altura regulável, base tubular em aço inox; MARCA:
INALAMED/RB-2030.
CADEIRA DE RODAS ADULTO: aço com pintura epóxi, dobrável em x, apoio
para braços fixo, apoio para pés fixo, indicada para usuários até 150 kg, assento
UNID.
e encosto em nylon, rodas traseiras de nylon com pneu maciço,
rodas dianteiras maciça. MARCA: JAGUARIBE/1017.
CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, estofado, com duas braçadeiras em
aço inox para apoio dos braços com capa estofada, removíveis e ajustáveis na
altura da inclinação, poltrona composta por encosto, braços articulados, assento
e apoio de pés, movimentos simultâneos, Encosto, assento, descansa pés e
UNID.
braços estofados com espuma D23 revestido em Courvin de fácil assepsia.
Poltrona reclinável através de alavanca lateral. Pintura epóxi, através de
processo eletrostático a pó, pés com ponteira plástica, capacidade
120Kg, cor verde mar, 01 ano de garantia. MARCA: MARINI/3937-3
CARRO DE CURATIVOS, em aço inoxidável com acessórios: balde e bacia,
carro para curativo, pés com rodízio, acompanha balde e bacia de aço
inoxidável. Dimensões: 0,45 x 1,20 x 0,85 m. Armação tubular, tampo e UNID.
prateleira em chapa de aço com varanda em toda a volta, suporte para balde
e bacia rodízios 2″ com freio na diagonal. Garantia mínima de 12 meses. MARCA:
INALAMED/RB20141.
CARRO MACA SIMPLES, estrutura em aço inoxidável, c/grades laterais em tubo
de aço inox, suporte de soro em inox e colchonete em courvin na cor azul de
15mm, cabeceira móvel, altura do carro regulável, rodízios de 5” sendo 02 UNID.
c/freios em diagonal, garantia mínima de 12 (doze) meses fornecida
pelo fornecedor ou fabricante. MARCA: INALAMED/RB9009.
COMADRE TIPO PA, em aço inoxidável 2,1 L ATE 3,5 L . Garantia contra
defeitos de fabricação, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de
UNID.
Qualidade, normas da ABNT. Embalagem plástica individual, constando
identificação, procedência e registro. Garantia mínima de 12 meses. MARCA:
FAMI-ITAPÁ.
ESCADA COM 2 DEGRAUS AÇO INOXIDÁVEL: escada dois degraus,
totalmente em aço inoxidável com piso revestido emborracha antiderrapante e
UNID.
proteção de aço inox em toda volta – pés com ponteiras de borracha.
Dimensões: 0,40 x 0,35 x 0,40 m. Garantia mínima de 12 meses. MARCA:
MARINI/4015-0.
MESA DE MAYO: material aço inoxidável com pintura epóxi; mesa auxiliar de
UNID.
inox tipo mayo com altura regulável, pés com rodízios, descrição: armação
tubular com rodízios de 2", totalmente de inox, altura regulável. MARCA:
INALAMED/RB-40901.
MESA GINECOLÓGICA: mesa ginecológica com rodas siliconadas ou gel mesa
ginecológica com perneiras, fabricada 100% em MDF branco com espessura de
18 mm, com 4 gavetas e 2 portas, com rodízios em silicone ou gel, leito
confeccionado em madeira, com espuma de 5 cm D 28, revestido em courvin. UNID.
Dividido em 3 seções: Dorso, assento e pernas reguláveis por cremalheiras;
Capacidade: 120 a 150 kg Dimensões aproximadas: 1.80
metros de comprimento x 53 cm de largura x 85 cm de altura. MARCA:
INALAMED/RB-9023.
MOCHO EM AÇO/FERRO pintado, com encosto. Odontológico ergonômico,
sistema a gás de regulagem da altura do assento e ajuste de inclinação do
UNID.
encosto, cinco rodízios duplos, estofamento com espuma espessa revestido
em laminado PVC sem costura e de fácil assepsia, suporta até 250Kg. MARCA:
MARINI/3912-8.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2

191,00

382,00

10

400,00

4.000,00

3

257,00

771,00

2

1.004,00

2.008,00

2

570,00

1.140,00

3

970,00

2.910,00

8

2.499,00

8

126,00

1.008,00

20

316,00

6.320,00

15

421,00

6.315,00

4

1.226,00

4.904,00

5

503,00

2.515,00

19.992,00
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PAPAGAIO, em aço inoxidável 1 litro. Garantia contra defeitos de fabricação,
fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, normas da ABNT. UNID.
Embalagem plástica individual, constando identificação e procedência. MARCA:
FAMI-ITA/INOX.
POLTRONAS HOSPITALARES: capacidade mínima para 150kg com encosto,
braço, assento e apoio de pés com movimento simultâneos; encosto, assento,
descansa pés e braços estofados com espuma com revestimento em courvim
de fácil assepsia. Poltrona articulada reclinável, possuir no mínimo 04 posições
comandados por meio de engate rápido através de alavanca lateral protegida
14 por manopla plástica, com trava (sob assento). Movimentos simultâneos do UNID.
encosto com braços articulados e descansa pés de modo a deslocarem-se
conjuntamente. Pintura epóxi, através de processo eletrostático a pó pés com
ponteira plástica, dimensões da poltrona hospitalar: sentada: 1,00(c) x 0,80(l) x
1,10(a) posição reclinada: c=1,65m x l=0,80m a=0,50 (altura do assento) 01 ano
de garantia para defeitos de fabricação. MARCA: INALAMED/RB-4005E.
SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO, altura regulável, com 04 ganchos de
alturas variáveis entre si, pintura eletrostática. Base tripé de inox com tubo
inferior de 22,22 mm; Tratamento antiferruginoso e tubo superior de15,87mm
15
UNID.
cromado; 2 ganchos na extremidade superior e mais 2 a 50 cm abaixo,
regulagem por meio de mandril de PVC; Altura mínima ganchos inferiores 1,00
m; Altura máxima ganchos superiores 2,10 m. Pés com rodízio. MARCA:
INALAMED/RB-20502.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 68.800,00(Sessenta oito mil setecentos reais)
13

8

114,00

8

1.316,00

15

333,00

912,00

10.528,00

4.995,00

R$68.700,00

LOTE VI- MATERIAIS COMUNS E CARROS FUNCIONAIS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT.

BALDE PEDAL/LIXEIRA: lixeira em aço inox com pedal; no mínimo, de 11 a
20 lts, balde interno removível. Portátil, pedal na parte inferior da lixeira. Possuir
acabamento polido e tampa com ressalto estampado (para maior resistência).
1
UNID.
balde interno removível, alça para transporte, apoios de borracha na base e
ventosa na base para evitar que a lixeira se mova quando o pedal é acionado,
lixeira em aço inox. MARCA: JSN/P15B.
BALDE A PEDAL, capacidade mínima de 30 litros a 49 litros, material de
2
UNID.
confecção em polipropileno. MARCA: JSN/P30B.
CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA polipropileno balde espremedor kit c/
3
UNID.
mops líquido e pó, placa sinalização. E pá saco de vinil. MARCA: JSN/W3.
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, Carro para Transporte de
Materiais (diversos) = cuba/ mínimo 200 litros/ polipropileno, de material de alto
4
UNID.
impacto com proteção UV; com suporte em aço carbono, e rodízios reforçados
anti risco no mínimo 6 polegadas. MARCA: RDL/3701.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 11.600,00(Onze mil seiscentos reais)

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

20

52,00

1.040,00

20

70,20

1.404,00

6

1.061,00

6.366,00

3

930,00

2.790,00
R$11.600,00

LOTE VII - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

UNID.

AUTOCLAVE HORIZONTAL - Alimentação principal: elétrica com gerador de
vapor saturado com capacidade aproximada de até (75) litros, de bancada, micro
processada, programável,, Remoção do ar por gravidade.Com travamento com
portas abertas, desligamento automático com elevação de temperatura, válvula UNID.
de segurança, com pressão, temperatura, tempo e indicação do ciclo.
Acompanha: até 03 bandejas de aço inox, alimentação: bivolt, Inclui: instalação
e treinamento operacional. MARCA: STERMX 21L.
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO número mínimo de saída 04 com carro suporte e
rodízio de 3” , Kit de nebulização Compressor isento de óleo, Régua com válvula
de impacto, Potência mínima de 1/4 HP 50/60 hz, rotação mínima 1750 rpm 40 UNID.
ou 80 libras, Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com
superaquecimento ou descarga elétrica) bivolt. MARCA: MEDICATE/400BPSU.
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Iluminação Halogênio, haste flexível Luz
fria. Altura variável. Base com 4 rodízios para estabilidade. Corpo em metal UNID.
esmaltado ou pintura Epoxi. Bivolt. MARCA: MIKATOS/LED.
NEBULIZADOR PORTÁTIL, tipo ultrassônico, c/01 saída simultânea, motor 1/10
hp, compressor tipo pistão oscilante, lubrificação isenta de óleo, vazão de ar livre
10 litros/min, tamanho das partículas menor que 5 microns, pressão máxima 33
psi, copo dosador que facilita a colocação do medicamento (não derrama), UNID.
suporte p/copo dosador s/desconectar a mangueira, total aproveitamento do
medicamento, máscaras macias, anatômicas e atóxicas, leve, portátil e de fácil
manuseio, design inovador, baixo consumo de energia; MARCA:
MEDICATE/MD3000.
NEGATOSCÓPIO, em aço inoxidável, tipo mamográfico 2 filmes (1 corpo),
UNID.
garantia mínima de 12 (doze) meses fornecida pelo fornecedor ou fabricante;
M A R C A :
B I O T R O N / 2 C O R P O S .

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

4

3.080,00

12.320,00

3

1.650,00

4.920,00

10

400,00

4.000,00

3

215,00

645,00

8

835,00

6.680,00
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SELADORA GRAU CIRÚRGICO, tipo manual/pedal Seladora de Papel Grau
Cirúrgico, manual, compacta, possui uma alavanca para selar e uma faca de
duplo corte para cortar o papel, largura da solda 13 mm de acordo com o exigido
6
UNID.
pela ANVISA, solda útil 300 mm, possui suporte para bobina, possui proteção
para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, 110v;
MARCA: AGIR/PROPTECT SEAL PEDAL.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 32.000,00 (Trinta dois mil reais)

3

1.145,00

3.435,00

R$32.000,00

LOTE VIII - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COMUNS
ITEM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESCRIÇÃO

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

UNID.

QUANT.

UNID.

2

203,00

406,00

UNID.

5

521,00

2.605,00

UNID.

25

54,00

1.350,00

UNID.

4

61,00

244,00

UNID.

20

71,00

1.420,00

UNID.

10

28,00

280,00

UNID.

20

365,00

7.300,00

UNID.

3

207,50

622,50

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), c/reservatório e
material de confecção em silicone, c/balão auto-inflável em silicone e válvula de
admissão de ar c/conexão p/entrada de oxigênio, acompanha 01 máscara c/bojo
transparente e coxim em silicone tamanho infantil válvula unidirecional UNID.
c/acoplamento externo p/máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de
controle c/bolsa reservatório de oxigênio e extensão c/conector, acondicionado
em maleta transparente. MARCA: MD/PEDIATRICOS.

3

328,33

985,00

ADIPÔMETRO científico com compasso de dobras cutâneas com terminais
móveis que se adaptam à dobra cutânea. Fabricado em alumínio anodizado
maciço ou policarbonato, resolução de 0,1 mm. Campo de medição mínima de
0 mm e máxima de 60 mm e 90 mm. MARCA: CESCORF/INOVARE.
DETECTOR FETAL PORTÁTIL - Sonar utilizado para detectar batimentos
cardíacos fetais, modelo portátil, botão liga ou desliga com regulagem de
intensidade do volume. Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10º
semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou
gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000, frequência mínima de 2,0 a 2,25
mhz, faixa de medida do bcf de 50 a 240 bpm. Alojamento para transdutor na
parte inferior do estojo, compartimento para a bateria na parte inferior interna.
Led indicador de bateria fraca localizada no painel frontal. MARCA:
CONTEC/SONOLINE B.
ESFIGMOMANOMETRO adulto: braçadeira: nylon antialérgico e tratamento
impermeável; fechamento: velcro; pêra insufladora: borracha vulcanizada com
sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade;
manômetro: aneróide com escala de 0 a 300 mm/hg. Manguito: borracha
vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; válvula: metal
altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Medidas
braçadeira adulto: 18 a 35cm de circunferência.; no mínimo 01 (um) ano de
garantia., com registro no ministério da saúde. MARCA: PREMIUM ADULTO.
ESFIGMOMANOMETRO infantil: braçadeira: nylon antialérgico e tratamento
impermeável; fechamento: velcro; pêra insufladora: borracha vulcanizada com
sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade;
manômetro: aneróide com escala de 0 a 300 mm/hg. Manguito: borracha
vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; válvula: metal
altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível medidas braçadeira
infantil: 10,0 x 23,0cm, com registro no ministério da saúde. Aprovado pelo
Inmetro e no mínimo 01 (um) ano de garantia. MARCA: PREMIUM INFFANTIL.
ESTETOSCÓPIO, Estetoscópio Adulto com auscultador de aço inox para uma
ausculta mais precisa e eficiente. Duo-sonic (Duplo): auscultador dupla função,
metal cromado de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de
trava do diafragma em PVC atóxico, com excelente sensibilidade para ausculta
cardíaca. Com sino e anel de PVC atóxico para ausculta pulmonar. Olivas em
silicone ou de borracha macia e antialérgica com protetor auricular de formato
anatômico. MARCA: MD PROFISSIONAL.
LANTERNA CLÍNICA: características: lanterna de alta performance com
iluminação Led de no mínimo 2,2v confeccionada em metal leve de alta
qualidade. Iluminação brilhante e branca para melhor visualização. Acionamento
através do botão liga/desliga. Possui conveniente clipe de bolso alimentação
através de duas pilhas AAA*(inclusas). MARCA: MISSOURY/LED.
OTOSCÓPIO SIMPLES iluminação direta / halógena – xenon 5 a 10 espéculos
reutilizáveis. MARCA: MD/MARK II.
REANIMADOR PULMONAR, kit com reanimador pulmonar adulto reutilizável,
máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Livres de látex; sacos de
máscara, ou conector bolsa reservatório de polímero - silicone ou polisulfona;
Reanimador Manual de Silicone Autoclavável Adulto; para adulto e crianças com
peso acima de 30 kg; Volume do balão mínimo de: 1800 ml; volume de Entrega
mínimo de: 1050 ml; Reservatório mínimo de: 2700 ml; Resistência
expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml;
Limitador de Pressão mínimo de: 40 ou 60 cm H2O; Temperatura Operacional:
-18ºC a 50 ºC; Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 60ºC; MARCA:
MD/ADULTO.

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 14.850,00(Quatorze mil oitocentos e cinquenta reais)

R$14.850,00
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LOTE X – EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PORTATIL
ITEM

1

DESCRIÇÃO

UNID.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL. Equipamento odontológico de quatro
pontas compatíveis com todos os equipamentos fundamentais e indispensáveis para
o atendimento de um paciente. 1 - Case Maleta alumínio na cor prata, medindo no
mínimo: 45 cm de comprimento; 33,5 altura; 15,5 largura, peso 4, 100 kg, volts 220,
válvula de segurança e retenção. Equipo Destacável: Seringa Tríplice Sugador de
saliva. Encaixes Bordem para caneta de Micromotor Encaixes Bordem para caneta
de Alta Rotação Mangueira para expurgo. Reservatório de água Mangueira natural
que interliga o ar do compressor as canetas, proporcionando a locomoção apenas do
equipo destacável. 2- Compressor Portátil Odontológico Isento de óleo. Reservatório
com pintura interna Especificações Técnicas: Volume Interno de ar reservatório: 30
Litros. Volume de ar aspirado: 6PCM. Pressão máx. de operação: 120bf/pol². Número
de cabeçotes: 1 Cilindro / Estágio: 2/1. Nível de Ruído: 52 Dcb Possui Regulador de UNID.
Pressão com Manômetro Acionamento do Motor: Direto Peso: 18,50Kg Potência:
1,0CV Rotação: 1700RPM Protetor Elétrico: Sim Voltagem: 220V. 3 - Cadeira
Odontológica Portátil Articulável SB Características: Estrutura confeccionada visando
á praticidade e conforto Dados Técnicos: Dimensões mínimas: 0,52 x 1,70 x 0,05 cm
Peso: 15 kg Composição do Produto Esteira espuma
100% polipropileno
Revestimento em Courvin Pintura eletrostática Estrutura em Ferro Reclineo 05 graus,
proporcionando regulagem ideal Bolsa para transporte com alças suspensas e
rodinhas. 4 - Mocho Simples Peso 2 kg Hastes em ferro pintado de prata, dobrável
de fácil transporte 5- Refletor Odontológico Portátil Luminosidade mínima de 20.000
lux. Foco – regulável. Peso mínimo – 200g. MARCA: ODONTOCASE/BASIC LINE.

QUANT.

1

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

10.400,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 10.400,00(Dez mil quatrocentos reais)

10.400,00

R$10.400,00

LOTE XI – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO HOSPITALAR
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

DESFIBRILADOR TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). Especificações técnicas: compacto, leve,
portátil, micro processado, adaptável a qualquer paciente. Projetado para atendimento em emergências
cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Sistema automático de avaliação de ECG que detecta
complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação
automática. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Mensagem e comando por texto, voz e sinais
visuais, apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior
a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da monitorização do traçado, tempo de carga menor que
06 segundos para 200 joules. Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo. Possui
botão liga/desliga, botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no
display, número de choques e tempo decorrido. Suporte básico de vida com identificação visual através de
etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP. Memória de

1

evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados em cartão de memória e tempo de
gravação contínuo superior a 100 horas. Realiza auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria,
em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo sistema software, compatível com ambiente
windows, para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos de interface / memory
card. Desfibrilação adulto 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia UNID.
na reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga
em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Alimentação bateria interna recarregável com
indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aproximada para 50 choques em
200 j ou aprox. 3 horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de
bateria em carga e carga completa. Bateria de lithium (descartável) de longa duração com capacidade para
250 choques ou 12 horas de monitoramento ou 5 anos em stand by. Alimentação diretamente da bateria de
todo veículo automotivo (12vdc), ambulâncias e uti móveis, sem tempo limitado de funcionamento.
Carregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa; para bateria
recarregável. o equipamento poderá opcionalmente funcionar conectado diretamente a bateria externa de
todo veículo automotivo, ambulância (12 vdc), uti móvel (12vdc) via entrada no próprio dea para que, na
ausência da carga da bateria interna, o Dea funcionará continuamente pela bateria conectada ao mesmo.
Gabinete de alto impacto, isolado eletricamente. Dotado de alça para transporte integrada no gabinete
fazendo parte do mesmo para facilidade de locomoção, Utilização de eletrodos adesivos descartáveis,
podendo sair pré- conectados de fábrica. Peso aproximado: 2,6 kg com bateria de lithium ou 3,4 kg com
bateria recarregável. Acessórios que acompanham bolsa especial protetora com alça para transporte, 01
carregador de bateria inteligente, 01 par de eletrodos autoadesivos para adultos, manual do usuário,
dvd de treinamento detalhado de instruções de uso indicando passo a passo os procedimentos e certificado
de garantia. Registro definitivo no Ministério da Saúde, Certificados INMETRO. MARCA: CMOS
DRAKE/LIFE 400.

2

7.400,00

14.800,00
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ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL: compatível com Telediagnóstico ECG ONDT Características do equipamento; 1. Número de derivações simultâneas
mínimas de: 12; 2 - Impedância de Entrada, maior ou igual a 8 Mohm; 3. Taxa
de amostragem maior ou igual a 500 amostras / segundo por derivação; 4 Resolução do conversor A/D, mínimo de 12bits; 5 - Resolução menor ou igual a
5 microV/LSB; 6 - Faixa dinâmica maior ou igual 10 mVpp; 7- Ruído Intrínseco
< 30 microVpp; 8 - Rejeição de modo comum > 90 dB; 9 - Filtros digitais no
mínimo com correção automática da variação de linha de base, atenuação do
ruído muscular e atenuação da interferência de 60 Hz; 10 - Entradas protegidas
contra descarga de desfibrilador Normas de Segurança Atendidas; 11 - NBR
IEC 60601-1; 12 - NBR IEC 60601-1-2 ; 13 - NBR IEC
60601-2-25.
Interface com Computador: 1. USB 1.1, compatível 2.0
Alimentação: 1 - Através da interface USB
Software: 1 - Driver e/ou API para acesso aos dados do equipamento
diretamente da porta USB, devidamente homologado pelo Ministério da Saúde
para utilização nos sistemas já desenvolvidos. Acessórios mínimos que devem
ser fornecidos com cada unidade de eletrocardiógrafo:
1 - 01 (um) conjunto de eletrodos periféricos do tipo CLIP, com quatro
eletrodos.
2 - 01 (um) conjunto de eletrodos precordiais do tipo PERA, com seis
eletrodos.
3 - 01 (um) cabo de paciente de 12 derivações simultâneas, com 10 vias.
4 - 01 (uma) mídia contendo o software de ECG
5 - 01 (um) cabo USB para conexão ao computador.
Obrigações do Fornecedor:
1) Manuais e informações técnicas: o fornecedor deverá apresentar no
momento da licitação manuais, folhetos impressos do fabricante. Caso não seja
apresentado nenhuma informação sobre uma determinada característica
solicitada será considerado que o equipamento não atende a solicitação. As
exigências técnicas, constantes do edital, deverão estar destacadas e
correlacionadas na documentação técnica apresentada pelo licitante.
2) Garantia e manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios
devem ser de no mínimo 36 meses, a partir da data de instalação, e devem estar UNID.
cobertos neste período de garantia todas as partes e peças mecânicas,
hidráulicas, pneumáticas e elétricas.
3) O fornecedor deve ter assistência técnica própria ou serviço autorizado do
fabricante do equipamento, devendo apresentar declaração assinada pelo
fabricante, no momento da licitação.
4) Deverão ser fornecidos os seguintes Manuais no formato impresso e digital:
o Manual de operação: Conjunto de instruções, em língua portuguesa,
necessárias e suficientes para orientar o usuário de equipamento médicohospitalar em seu uso correto e seguro; O Manual de serviço: Conjunto de
informações técnicas necessárias e suficientes para a prestação de serviços de
manutenção de equipamento médico-hospitalar, incluindo para cada eletro
fornecido: 4.1) Esquemas eletrônicos, mecânicos e pneumáticos.
4.2) Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva.
4.3) Procedimentos de calibração.
4.4) Relação das ferramentas e equipamentos necessários para manutenção
e para calibração.
4.5) Lista de partes e peças de reposição com os respectivos códigos de
identificação e valores (limitar a partes e peças específicas do fabricante).
5) O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem
como desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios,
obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os elementos defeituosos, sem
ônus à instituição.
6) O equipamento deve possuir registro válido na ANVISA de acordo com as
normas técnicas em vigor.
7) O fornecedor deverá ter equipe técnica para treinar as pessoas que irão
utilizar o equipamento, em todos os seus estágios. Deverá ainda ter capacidade
técnica para realizar a manutenção do equipamento após o vencimento da
garantia do fornecedor e/ou de fábrica. O treinamento deverá ser em local que
tenha condições técnicas e os demais aparatos necessários para um bom
aprendizado da equipe de Saúde do Município de Muniz Ferreira.
8) O equipamento deve possuir registro válido na ANVISA.
9) O equipamento dever ser certificado pelo INMETRO. MARCA: EDAN/SE3B.

2

6.278,00

12.556,00
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OXÍMETRO DE PULSO – PORTÁTIL (de mão) com lcd colorido, e entrada USB.
Destinado para triagem, monitoramento ou gravação contínua não invasiva de
saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial, frequência cardíaca e força
de pulso. Deverá fornecer leitura de SpO2, frequência cardíaca e força de pulsação
de maneira rápida e confiável; alarmes visuais e sonoros; ajustáveis e programáveis;
acompanha sensor adulto; portátil, pesando no mínimo 250 gr, recarregável com UNID.
autonomia de 20 horas de uso e carregador; projetado para caber na palma da mão
- ergonomicamente. Apresenta Curva Pletismográfica; Apresenta Tabela de
Tendência; Tela de LCD brilhante e de fácil leitura; Rotação da tela permite a posição
de monitoramento vertical ou horizontal; Certifica INMETRO. MARCA: MD/UT 100.

2

2.222,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 31.800,00 (Trinta um mil oitocentos reais)

4.444,00

R$31.800,00

LOTE XII – EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
ITE
M

1

2

3

DESCRIÇÃO

UNID.

CENTRÍFUGA LABORATORIAL: Gabinete e tampa em aço; Pintura eletrostática em
epóxi; Rotor para 12 tubos de 13x75mm, removível para incubação ou lavagem; Teclas
específicas para tempo, velocidade, freio e repetição de rotina em painel frontal digital com
display em LCD; Motor de indução trifásico sem escovas; Tacômetro eletrônico; Sistema
de proteção contra desequilíbrio das cargas e contra funcionamento com a tampa aberta
com trava de segurança na tampa; Temporizador múltiplo (timer), programável para 15
segundos a 99 minutos (erro máximo no tempo: <1%); Velocidade 2000 a 4000 rpm, com
tempo de desaceleração programável; Alarmes: tampa aberta, desbalanceamento, final
da centrifugação; Presença de freio automático ou acionado através do teclado;
Alimentação de 220V, 60 Hz; Registro do equipamento na ANVISA; Garantia mínima de 1
(um) ano para peças e serviços após a instalação do equipamento. Deverá acompanhar
o equipamento, no ato da entrega, o catálogo original, manual de utilização e manual UNID.
técnico em língua portuguesa e certificado de calibração rastreável. Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios e outros, indispensáveis ao
funcionamento do equipamento. Treinamento: -Deverá ser fornecido treinamento para a
equipe de usuários, contemplando todos os recursos do equipamento; - Deverá ser
fornecido, durante o período de garantia, treinamento de manutenção e calibração do
equipamento, envolvendo todas as partes em teor e nível equivalente ao fornecido pela
fábrica a seus engenheiros. O treinamento deverá compreender uma parte teórica e outra
prática para consolidação das informações recebidas. O treinamento não deverá
apresentar custos adicionais. MARCA: QUIMIS/Q 222TM2.
DESTILADOR DE ÁGUA PARA BANCADA; Baixo consumo de energia; Capacidade do
reservatório de água comum mínimo: 4 litros; Capacidade do reservatório de água
destilada mínima: 3.8 litros; Duração do ciclo (reservatório cheio: 5 horas (para 3,8 litros
de água destilada); Dimensões externas do destilador: 27 cm x 33 cm x27,6 cm;
Frequência: 60 Hz;Potência de consumo de energia: 450 Watts - 0,50 Kw/hora. Voltagem:
220v ou bivolt automático. Com certificação ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001;
UNID.
GARANTIA 12 (doze) meses, contados a partir da data do faturamento. A garantia deve
cobrir a substituição ou reparo de todas as peças e componentes que apresentem defeito
de fabricação ou falhas que comprometam o desempenho ou eficiência do destilador.
Equipamento nacional. Acompanha manual de instruções em português. Assistência
técnica autorizada no Brasil. MARCA: KONDENTECH;AQUA TECH.
MICROSCÓPIO TIPO BINOCULAR – Aumento: 40X a 1600X, tubo binocular com ajuste
interpupilar, ajuste de dioptria nas duas porta ocular, inclinado 45º, rotação 360º com pino
de trava e sistema anti-fungo, ocular 10 X 16, objetiva planacromática: 4X, 10X, 40X,
UNID.
100X, revólver quádruplo reverso, condensador KOEHLER, focalização coaxial
macrométrica/micrométrica, iluminação com lâmpada halogênio 6V 20W com ajuste de
intensidade luminosa. MARCA: ANATOMIC/TIM 107 COPC.

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 11.580,00(Onze mil quinhentos oitenta reais).

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

1

6.220,00

6.220,00

3

920,00

2.760,00

1

2.600,00

2.600,00

R$11.580,00

1.2
– As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento
ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de
carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1– A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2– Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Muniz Ferreira não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto,
outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3– Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 013-PRP/2019, que a precedeu e integra
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o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4– O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a- Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b- Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c - Falir ou dissolver-se; ou
d - Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente a entrega e conferência das quantidades
solicitadas pelo Município;
3.2- Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Finanças, localizada no Paço Municipal de Muniz Ferreira/BA, a nota fiscal e/ou
fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Município de Muniz Ferreira e conter o número do empenho correspondente.
3.3– Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade
Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos
as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos em lei.
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei.
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. 11.4 –
Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao
mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
3.4– Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5– O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.6– Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.7- Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento)
ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1- O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis corridos da ciência da ordem de serviço, a partir do
recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2– A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos materiais foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1– A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2- Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.2.3- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
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licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão
por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
4.2.4– Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena
de responsabilidade.
4.2.5– Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5
(cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.2.6– A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações.
4.3– O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1– Do Município
5.1.1– Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2– Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3– Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Registro de Preços;
5.1.4– Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento
de Tesouraria;
5.1.5– Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2– Da Promitente Fornecedora
5.2.1– Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.2- Será de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no
caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento e de
qualquer tipo de demanda.
5.2.3– A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4- Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5– A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro
de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6- Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7– Manter, durante a execução deste Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8– Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1– O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2– A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do
seu vencimento.
6.3– Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através de Nota de Empenho.
6.4- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s)
licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, num
prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5- O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o
disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
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7.1- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1– Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2– Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3- Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4- Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos preços
registrados;
7.1.5- Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata de Registro
de Preços;
7.1.6- Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
7.1.7- Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos
e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.8- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1– Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2– Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3- A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4– O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1– A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
9.1.1– A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2– A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar
sua justificativa;
9.1.3- A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério
da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4– Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5– Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar
a revisão dos mesmos;
9.1.6– Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
9.2– A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3– Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
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CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelo seguinte órgão desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços,
serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço por lote, para Registro de Preços N°. 013/2019.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1– Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços N°. 013/2019 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1– As parte elegem o foro da Comarca que abrange o Município de Muniz Ferreira – Bahia, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam,

este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Muniz Ferreira – Bahia, 26 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
WELLINGTON SENA VIEIRA
Prefeito Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF. 11.371.157/0001-40
DAIANE FIGUEIREDO RODRIGUES
CPF/MF. 891.413.185-87
MEDKAL COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/MF. 31.639.450/0001-52
EMPRESA DETENTORA DA ATA
GESYCA SANTOS DOS PASSOS
CPF/MF. 833.607.195-49
ANDERSON DE JESUS DA SILVA
GESTOR DA ATA

Testemunhas:
1. ____________________________________
Nome:
RG:

2. ________________________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0169/2019
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2019
O Município de Muniz Ferreira – Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF.
13.796.461/0001-64, com sede na Praça 30 de Julho, nº168, Centro - CEP. 44.575-000, neste Município, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. Wellington Sena Vieira, portador do RG. 2282963-66 SSP/BA, Inscrito no CPF/MF.
211.432.855-49, residente e domiciliado á Praça 30 de Julho, s/n - Centro CEP. 44.575-000, Muniz Ferreira – Bahia,
doravante denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ: 11.371.157/000140, representado pela Sra Daiane Figueiredo Rodrigues, portadora do RG. 07.684,799-32 - SSP/BA, inscrita
no CPF/MF. 891.413.185-87, e a E mpresa: MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF. 19.371.291/0001-52, Localizado na Rua Juvêncio de
Resende, 141 – São Felix - CEP. 45.400-000 – Município de Valença – Bahia, neste ato representado pelo Sr.
Carlos Ferreira da Palma Junior, brasileiro, solteiro, representante comercial, portador do RG. 13.393.972-34
SSP-BA, Inscrito no CPF/MF. 018.746.475-85, residente e domiciliado na Travessa Antônio Mendes, 391 – São
Benedito – Município de Santo Antônio de Jesus – Bahia, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei
Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 178/2009 e 039/2017, e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°.
013/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº. 0169/2019, firmam
a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações
posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição de bens
permanentes em atendimento as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira,
conforme a seguir:
LOTE IV - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

1

ARMÁRIO em aço, com altura de 1,80cm X 2,10 cm largura 70 a 110cm/04 UNID.
prateleiras. MARCA: PANDIN AP409SL.
ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS. Dimensões (comp. x larg. x alt.): 160 x 60 x 40
cm. Estrutura pintada em tubos de aço carbono 20 x 20 mm; Fechamento superior, UNID.
2
inferior e fundo em chapa de aço carbono; Porta reforçada em chapa com
fechadura tipo Yale; Suporte para 4 prateleiras para fixação posterior dos vidros;
Pés com ponteiras em PVC. MARCA: MOVEIS ANDRADE/MA-110.
3
ARQUIVO, material de confecção em aço, de 03 a 04 gavetas para pasta suspensa UNID.
e deslizamento da gaveta em trilho telescópico. MARCA: PANDIN
/APOF04SLM/SLTCM.
4
CADEIRA, material de confecção em aço/ ferro pintado, assento/ encosto em UNID.
polipropileno, não deverá possuir rodízios, braços e regulagem de altura. . MARCA:
MOVIFLEX CADEIRA ISO.
ESTANTE, Estante de aço com 6 prateleiras bem reforçadas em chapa 18. Pintura
Epóxi Pó com tratamento anti ferrugem. Capacidade por prateleira: 20kg. Coluna
5
UNID.
em aço com multi furação para regulagem da prateleira. Dimensões: comprimento
- 90cm, profundidade - 30 cm, altura - 198cm. MARCA: PANDIN/EP6PRRA CX.
LONGARINA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS - Com 03 lugares, Espaldar
6
médio, Estrutura metálica, assento e encosto em polipropileno. Garantia de no UNID.
mínimo 12 meses. MARCA: MOVIFLEX LONGARINA E LUGARES.
7
MESA AUXILIAR RODÍZIOS dimensões min./ mat. confecção 40 x 40 x 80 (cm) / UNID.
aço inoxidável. MARCA: MOVEIS ANDRADE/MA 713.
8
MESA DE REUNIÃO madeira/MDP/ MDF/ similar redonda de 1,20 m x 1,20M. UNID.
MARCA: MARZO VITORINO/MRDU11200.
MESA PARA COMPUTADOR material de confecção madeira/ MDP/ MDF/ similar
9
divisões de 03 a 04 gavetas suporte para cpu suporte para teclado suporte para UNID.
impressora.
MARCA:
MARZO
VITORINO/MESU11260.
GF
3253044
+SCSU12345+TECU 15835+MEC
MESA PARA IMPRESSORA - mesa com estrutura em aço/ferro pintado;
10
UNID.
dimensões mínimas 50 x 40 x 70 cm; tampo em MADEIRA/ MDP/ MDF/
SIMILAR. MARCA: MARZO VITORINO/MEI256060
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 46.500,00 (Quarenta seis mil quinhentos reais)

QUANT.
20

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$
535,00
10.700,00

5

850,00

4.250,00

15

430,00

6.450,00

50

75,00

3.750,00

20

220,00

4.400,00

40

290,00

11.600,00

3

530,00

1.590,00

5

240,00

1.200,00

5

270,00

1.350,00

10

121,00

1.210,00
R$46.500,00
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1.3
– As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento
ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de
carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1
– A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2
– Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Muniz Ferreira não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto,
outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3
– Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 013-PRP/2019, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4
– O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a)
Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b)
incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c)
falir ou dissolver-se; ou
d)
transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente a entrega e conferência das quantidades
solicitadas pelo Município;
3.2- Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Finanças, localizada no Paço Municipal de Muniz Ferreira/BA, a nota fiscal e/ou
fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Município de Muniz Ferreira e conter o número do empenho correspondente.
3.3– Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade
Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos
as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos em lei.
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei.
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. e - Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. 11.4 –
Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao
mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
3.4– Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5– O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.6– Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.7- Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento)
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ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1- O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis corridos da ciência da ordem de serviço, a partir do
recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2– A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos materiais foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1– A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2- Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão
por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
4.4– Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena
de responsabilidade.
4.5– Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5
(cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.6– A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações.
4.7– O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1– Do Município
5.1.1– Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2– Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3– Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Registro de Preços;
5.1.4– Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento
de Tesouraria;
5.1.5– Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2– Da Promitente Fornecedora
5.2.1– Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.2- Será de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no
caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento e de
qualquer tipo de demanda.
5.2.3– A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4- Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5– A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro
de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6- Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7– Manter, durante a execução deste Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8– Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1– O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
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6.2– A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do
seu vencimento.
6.3– Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através de Nota de Empenho.
6.4- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s)
licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, num
prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5- O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o
disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1– Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
– Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2- Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.3- Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos preços
registrados;
7.1.4- Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata de Registro
de Preços;
7.1.5- Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
7.1.6- Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos
e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.7- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1– Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2– Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3- A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4– O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1– A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
9.1.1– A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2– A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar
sua justificativa;
9.1.3- A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério
da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4– Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5– Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar
a revisão dos mesmos;
9.1.6– Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
9.2– A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
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presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3– Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelo seguinte órgão desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço por lote, para Registro de Preços N°. 013/2019.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1– Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços N°. 013/2019 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1– As parte elegem o foro da Comarca que abrange o Município de Muniz Ferreira – Bahia, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam,

este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Muniz Ferreira – Bahia, 26 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
WELLINGTON SENA VIEIRA
Prefeito Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF. 11.371.157/0001-40
DAIANE FIGUEIREDO RODRIGUES
CPF/MF. 891.413.185-87
MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/MF. 19.371.291/0001-52
EMPRESA DETENTORA DA ATA
CARLOS FERREIRA DA PALMA JUNIOR
CPF/MF. 018.746.475-85
ANDERSON DE JESUS DA SILVA
GESTOR DA ATA
Testemunhas:
1.______________________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 022/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0169/2019
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2019
O Município de Muniz Ferreira – Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF.
13.796.461/0001-64, com sede na Praça 30 de Julho, nº168, Centro - CEP. 44.575-000, neste Município, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. Wellington Sena Vieira, portador do RG. 2282963-66 SSP/BA, Inscrito no CPF/MF.
211.432.855-49, residente e domiciliado á Praça 30 de Julho, s/n - Centro CEP. 44.575-000, Muniz Ferreira – Bahia,
doravante denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ: 11.371.157/000140, representado pela Sra Daiane Figueiredo Rodrigues, portadora do RG. 07.684,799-32 - SSP/BA, inscrita
no CPF/MF. 891.413.185-87, e a E mpresa: ST COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 09.461.437/0001-05, Localizado no Caminho 37 - Nº
16 B – Urbis II – CEP 45.052-066 - Município de Vitória da Conquista – Bahia, neste ato representado pelo Sr.
Hamilton Souza Mutti Neto, brasileiro, casado, representante comercial, portador do RG. 09966143 89 SSPBA, Inscrito no CPF/MF. 028993955-05, residente e domiciliado na Travessa Mirineu, 512 – Cond. Vila de
Espanha – Apto 201 – Bairro Sim - Município de Feira de Santana – Bahia, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Municipais nº s 178/2009 e
039/2017, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N°. 013/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº.
0169/2019, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas
alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1– Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição de bens
permanentes em atendimento as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira,
conforme a seguir:
LOTE XII – CILINDROS DE GASES
ITEM
1

DESCRIÇÃO

UNID.

CILINDRO DE GASES MEDICINAIS em alumínio M6 ultraleve com válvula,
manômetro, fluxômetro, máscara e chicote para oxigenação com capacidade para UNID.
3,0 m³ a 10 m³. MARCA: PROTEC.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO R$

10

762,60

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 7.626,00(Sete mil seiscentos vinte seis reais)

VALOR
TOTAL R$
7.626,00
R$7.626,00

1.2– As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município.
Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e recebimento pela
PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo
com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de carga para transporte
terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1– A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2– Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Muniz Ferreira não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto,
outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3– Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° .013-PRP/2019, que a precedeu e integra
o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4– O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a- Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b- Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c- Falir ou dissolver-se; ou
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d- Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente a entrega e conferência das quantidades
solicitadas pelo Município;
3.2- Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Finanças, localizada no Paço Municipal de Muniz Ferreira/BA, a nota fiscal e/ou
fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Município de Muniz Ferreira e conter o número do empenho correspondente.
3.3– Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade
Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos
as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos em lei.
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei.
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. e - Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. 11.4 –
Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao
mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
3.4– Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5– O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.6– Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.7- Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento)
ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1- O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis corridos da ciência da ordem de serviço, a partir do
recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2– A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos materiais foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1– A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2- Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão
por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
4.4– Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena
de responsabilidade.
4.5– Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5
(cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.6– A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações.
4.7– O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Praça 30 de Julho, Nº. 168 – CEP. 44.575-000 - Centro - Muniz Ferreira - Bahia
E-mail. licitamuniz@gmail.com

http://munizferreira.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
27 de dezembro de 2019
Ano VI • Edição Nº 1859

-53Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
GABINETE DO PREFEITO
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1– Do Município
5.1.1– Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2– Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3– Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Registro de Preços;
5.1.4– Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento
de Tesouraria;
5.1.5– Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2– Da Promitente Fornecedora
5.2.1– Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.2- Será de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no
caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento e de
qualquer tipo de demanda.
5.2.3– A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4- Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5– A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro
de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6- Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7– Manter, durante a execução deste Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8– Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1– O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2– A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do
seu vencimento.
6.3– Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através de Nota de Empenho.
6.4- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s)
licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, num
prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5- O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o
disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1– Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2– Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3- Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4- Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos preços
registrados;
7.1.5- Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
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pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata de Registro
de Preços;
7.1.6- Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
7.1.7- Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos
e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.8- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1– Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2– Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3- A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.3– O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1– A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
9.1.1– A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2– A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar
sua justificativa;
9.1.3- A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério
da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4– Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5– Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar
a revisão dos mesmos;
9.1.6– Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
9.2– A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3– Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelo seguinte órgão desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços,
serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço por lote, para Registro de Preços N°. 013/2019.
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CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1– Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços N°. 013/2019 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1– As parte elegem o foro da Comarca que abrange o Município de Muniz Ferreira – Bahia, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam,

este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Muniz Ferreira – Bahia, 26 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA

WELLINGTON SENA VIEIRA
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF. 11.371.157/0001-40
DAIANE FIGUEIREDO RODRIGUES
CPF/MF. 891.413.185-87

ST COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/MF. 09.461.437/0001-05
EMPRESA DETENTORA DA ATA
HAMILTON SOUZA MUTTI NETO
CPF/MF. 028993955-05,

ANDERSON DE JESUS DA SILVA
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________________
Nome:

RG:

2. ______________________________
Nome:

RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 023/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0169/2019
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2019
O Município de Muniz Ferreira – Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF.
13.796.461/0001-64, com sede na Praça 30 de Julho, nº168, Centro - CEP. 44.575-000, neste Município, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. Wellington Sena Vieira, portador do RG. 2282963-66 SSP/BA, Inscrito no CPF/MF.
211.432.855-49, residente e domiciliado á Praça 30 de Julho, s/n - Centro CEP. 44.575-000, Muniz Ferreira – Bahia,
doravante denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ: 11.371.157/000140, representado pela Sra Daiane Figueiredo Rodrigues, portadora do RG. 07.684,799-32 - SSP/BA, inscrita
no CPF/MF. 891.413.185-87, e a E mpresa: AM TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF. 05.350.300/0001-14, Localizado na Praça 12 de Outubro, 07 – Loja 03 – Centro - CEP. 43.850000 – Município de São Sebastião do Passé – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Flavio de Alfaia Lobato,
brasileiro, solteiro, representante comercial, portador do RG. 20.501.708-82 SSP-BA, Inscrito no CPF/MF.
058.122.045-51, residente e domiciliado na Rua Carlos Marighela, 20 – São Marcos – Município de Salvador –
Bahia, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos
Municipais nºs 178/2009 e 039/2017, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº. 0169/2019, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1– Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição de bens
permanentes em atendimento as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira,
conforme a seguir:
LOTE XIV – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

VALOR
VALOR
UNITÁRIO R$ TOTAL R$

1

COMPUTADOR DESKTOP básico - especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i3
ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de no mínimo 500 gigabyte; memória
ram de no mínimo 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro)
gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade
dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btxou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo
que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16
ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adapatador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01
(um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoftdirectx 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo UNID.
menos 01 (uma) 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 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. Marcas sugeridas: DELL, HP, MARCA: CPU ALDITEC COM
MOITOR AOC, COMTECLADO E MAUSE FORTREK

10

3.550,00

35.500,00

2

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no
mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes
velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico cd,
dvd rom; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; tela lcd de 14 ou 15
polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter
todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições
do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse UNID.
óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000
conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n; sistema operacional windows 10
pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células;
fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01
(uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão; webcam full hd (1080p);
deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e
acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marcas sugeridas: MARCA: DATEN

6

3.600,00

21.600,00
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3

4

5

6

7

IMPRESSORA LASER, multifuncional, especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático;
resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm;
suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200
páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento
por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento
garantia de 12 meses. MARCA: XEROX.
NO-BREAK especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de
600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação
automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante);
alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15
minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de
saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marcas sugeridas,
NHS, MAS, APC, similar ou superior. MARCA: TS SHARA.
PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), Deve estar em linha de produção pelo
fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com no mínimo 16
milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9;
Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI;
Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante
integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática
100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA;
Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no
projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: PCTOP.
ROTEADOR (WAN) deve estar em linha de produção pelo fabricante; - deverá ser
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; - deverá suportar taxa de
transferência de no mínimo 300 (trezentos) mbps e suportar no mínimo os
seguintes padrões: ieee 802.11 b/g/n. - mínimo de 04 (quatro) portas lan 10/100
mbps fast ethernet mdi/mdxi. - mínimo 01 (uma) porta wan que suporte de
endereço ip estático, dhcp client, pppoe, pptp e l2tp. - mínimo 01 (uma) porta
padrão usb 2.0. - deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia wpa e wep.
- possuir sistema de segurança de duplo firewall (spi e nat). - mínimo de 02 (duas)
antenas desmontáveis de 03 dbi tipo bipolar. - potência mínima de saída de 17
dbm. - suportar dmz. - deverá suportar filtro de endereços de mac e ip. - deverá
possuir engenharia de tráfego qos. - garantia de 12 meses; MARCA: TP-LINK.
SWITCH deve estar em linha de produção pelo fabricante; - especificações: switch
avançado com gerenciamento inteligente gigabit de 24 portas com 4 portas de gbe
sfp; - portas: 24 portas 10/100/1000 rj-45 com negociação automática; 4 portas sfp
1000 mbps; suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção
automática e mais 4 portas sfp 1000base-x, ou uma combinação; - memória e
processador: mips a 500 mhz; 32 mb de flash; tamanho do buffer de pacotes: 4,1
mb; sdram de 128 mb; - latência: latência de 100 mb: < 5 µs; latência de 1000 mb:
< 5 µs; - capacidade de produção: até 41,7 mpps; - capacidade de
routing/switching: 56 gbps; - caracteristicas de gestão: imc - centro de
gerenciamento inteligente; interface de linha de comando limitada; navegador web;
snmp manager; ieee 802.3 ethernet mib; - acompanha: 01 cabo de força 01 kit
para montagem em rack 01 cabo do console - garantia de 12 meses. MARCA: TP-

UNID.

10

2.475,00

24.750,00

UNID.

10

950,00

9.500,00

UNID.

3

3.320,00

9.960,00

UNID.

2

275,00

UNID.

2

1.770,00

3.540,00

3

895,00

2.685,00

550,00

LINK.

TELA DE PROJEÇÃO deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela
projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m
(+ ou - 10%); deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática
resistente a riscos e corrosões; possuir poste central com resistência e
8
sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá UNID.
possuir superfície de projeção do tipo mattewhite (branco opaco) ou similar, que
permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da
imagem; o equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento;
garantia mínima de 12 meses. MARCA: TES.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 108.085,00 (Cento oito mil oitenta cinco reais)

R$108.085,00

1.2– As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município.
Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e recebimento pela
PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo
com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de carga para transporte
terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1– A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2– Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o
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prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Muniz Ferreira não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto,
outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3– Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n°. 013-PRP/2019, que a precedeu e integra
o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4– O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a- Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b- Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c- Falir ou dissolver-se; ou
d - Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente a entrega e conferência das quantidades
solicitadas pelo Município;
3.2- Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Finanças, localizada no Paço Municipal de Muniz Ferreira/BA, a nota fiscal e/ou
fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Município de Muniz Ferreira e conter o número do empenho correspondente.
3.3– Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade
Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos
as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos em lei.
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei.
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. 11.4 –
Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao
mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
3.4– Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5– O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.6– Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.7- Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento)
ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1- O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis corridos da ciência da ordem de serviço, a partir do
recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2– A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos materiais foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1– A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2- Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
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vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão
por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
4.4– Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena
de responsabilidade.
4.5– Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5
(cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.6– A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações.
4.7– O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1– Do Município
5.1.1– Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2– Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3– Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Registro de Preços;
5.1.4– Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento
de Tesouraria;
5.1.5– Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2– Da Promitente Fornecedora
5.2.1– Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.2- Será de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no
caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento e de
qualquer tipo de demanda.
5.2.3– A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4- Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5– A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro
de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6- Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7– Manter, durante a execução deste Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8– Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1– O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2– A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do
seu vencimento.
6.3– Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através de Nota de Empenho.
6.4- Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s)
licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, num
prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5- O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o
disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
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Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1– Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2– Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3- Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4- Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos preços
registrados;
7.1.5- Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata de Registro
de Preços;
7.1.6- Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
7.1.7- Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos
e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.8- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1– Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2– Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3- A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4– O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1– A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
9.1.1
– A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2
– A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
9.1.3
- A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4
– Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5
– Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6
– Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
9.2
– A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3
– Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
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CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelo seguinte órgão desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços,
serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço por lote, para Registro de Preços N°. 013/2019.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1– Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços N°. 013/2019 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1– As parte elegem o foro da Comarca que abrange o Município de Muniz Ferreira – Bahia, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam,

este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Muniz Ferreira – Bahia, 26 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA

WELLINGTON SENA VIEIRA
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/MF. 11.371.157/0001-40
DAIANE FIGUEIREDO RODRIGUES
CPF/MF. 891.413.185-87

AM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/MF. 05.350.300/0001-14
EMPRESA DETENTORA DA ATA
FLAVIO DE ALAIA LOBATO
CPF/MF. 058.122.045-51

ANDERSON DE JESUS DA SILVA
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. ____________________________________
Nome:

RG:

2. ______________________________
Nome:

RG:
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AVISO DE CONVOCAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 – PARA REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Muniz Ferreira/BA, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, e em especial
aos participantes do Pregão 13/2019, conforme sessão ocorrida no dia 12/12/2019, que, tendo em vista que a
empresa vencedora: MMH MATERIAL MÉDICOS HOSPITALARES – ME - (LOTE IX - EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS), no valor de R$ 63.781,20 (sessenta e três mil setecentos e oitenta e um reais e
vinte centavos), apresentou as Certidões de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Qualificação Econômica
válidas para a Data da Sessão em 28/08/2019, porém a referida Empresa deverá apresentar novas Certidões
com prazo de validade vigente, no prazo até o dia 03 de janeiro de 2020, sob pena de desclassificação do
Certame. Caso a Empresa não apresente a documentação que comprove sua regularidade, será convocada
a Empresa classificada em Segundo Lugar para negociar os preços. Caso a convocada tenha interesse
poderá encaminhar a documentação pelo e-mail: pregaomunizf@gmail.com, Muniz Ferreira/Bahia, 26 de
dezembro de 2019. JENIVALDO FERNANDES DE VASCONCELOS - PREGOEIRO OFICIAL

Praça 30 de Julho, Nº. 168 – CEP. 44.575-000 - Muniz Ferreira - Bahia
E-mail. licitamuniz@gmail.com

http://munizferreira.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
27 de dezembro de 2019
Ano VI • Edição Nº 1859

-63Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019)

ESTADO DA BAHIA
PREEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0169/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013-SRP/2019
O Prefeito Municipal de Muniz Ferreira - Bahia, usando de suas atribuições legais e em conformidade com a
Lei Federal Nº. 10.520/2002, Decretos Municipais Nº. 0178/2009 e Nº. 039/2017, e com aplicação subsidiária
da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve, HOMOLOGAR o processo licitatório, modalidade
Pregão Presencial Nº. 013/2019-SRP, oriundo do Processo Administrativo Nº. 0169/2019, Tipo Menor
Preço Por Lote, cujo objeto atine sobre o REGISTRO DE PREÇOS para Futura e Eventual Aquisição de
Bens Permanentes em Atendimento as Demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Muniz
Ferreira – Bahia, o qual teve como vencedoras as seguintes Empresas:
JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - (LOTE I- BALANÇAS), no valor de R$ 6.043,50 (seis mil
quarenta e três reais e cinquenta centavos).
VETA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - (LOTE II – ELETROELETRONICOS),
no valor de R$ 13.097,00 (Treze mil noventa sete reais).
MEDKAL COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA - (LOTE III - AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES), no
valor de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais), para o (LOTE V - MÓVEIS E MATERIAIS
HOSPITALARES), no valor de R$ 68.700,00 (sessenta e oito mil e setecentos reais), para o (LOTE VI MATERIAIS COMUNS E CARROS FUNCIONAIS), no valor de R$ 11.600,00 (onze mil seiscentos reais),
para o (LOTE VII - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES), no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais),
para o (LOTE VIII - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COMUNS), no valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil
oitocentos cinquenta reais), para o (LOTE X – EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PORTATIL), no valor
de R$ 10.400,00 (dez mil quatrocentos reais), para o (LOTE XI – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
HOSPITALAR), no valor de R$ 31.800,00 (trinta um mi oitocentos reais), para o (LOTE XII –
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS), no valor de R$ 11.580,00 (onze mil quinhentos oitenta reais).
MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - (LOTE IV - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), no
valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).
ST COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - (LOTE XIII – CILINDROS DE GASES),
no valor de R$ 7.626,00 (sete mil seiscentos e vinte e seis reais).
AM TECNOLOGIA LTDA - (LOTE XIV – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA), no valor de R$ 108.000,00
(cento oito mil reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Muniz Ferreira/Bahia, 26 de dezembro de 2019

WELLINGTON SENA VIEIRA
Prefeito Municipal
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RESULTADO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0169/2019
O Município de Muniz Ferreira - Bahia, através de seu Pregoeiro e a Equipe de Apoio, torna público que
iniciou os trabalhos as 09:00 horas do dia 12 de Dezembro de 2019, e concluiu o resultado do
julgamento, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, procedimento licitatório tombado sob Nº.
0169/2019, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, autuado sob o Nº. 013-SRP/2019, tipo: Menor Preço
Por Lote, cujo objeto atine sobre o REGISTRO DE PREÇOS para Futura e Eventual Aquisição de Bens
Permanentes em Atendimento as Demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Muniz Ferreira –
Bahia, o qual teve como vencedoras as seguintes Empresas:
JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - (LOTE I- BALANÇAS), no valor de R$ 6.043,50 (seis mil
quarenta e três reais e cinquenta centavos).
VETA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - (LOTE II – ELETROELETRONICOS),
no valor de R$ 13.097,00 (Treze mil noventa sete reais).
MEDKAL COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA - (LOTE III - AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES), no
valor de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais), para o (LOTE V - MÓVEIS E MATERIAIS
HOSPITALARES), no valor de R$ 68.700,00 (sessenta e oito mil e setecentos reais), para o (LOTE VI MATERIAIS COMUNS E CARROS FUNCIONAIS), no valor de R$ 11.600,00 (onze mil seiscentos reais),
para o (LOTE VII - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES), no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais),
para o (LOTE VIII - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COMUNS), no valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil
oitocentos cinquenta reais), para o (LOTE X – EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PORTATIL), no valor
de R$ 10.400,00 (dez mil quatrocentos reais), para o (LOTE XI – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
HOSPITALAR), no valor de R$ 31.800,00 (trinta um mi oitocentos reais), para o (LOTE XII –
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS), no valor de R$ 11.580,00 (onze mil quinhentos oitenta reais).
MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - (LOTE IV - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), no
valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).
MMH MATERIAL MÉDICOS HOSPITALARES – ME - (LOTE IX - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS),
no valor de R$ 63.781,20 (sessenta e três mil setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).
ST COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - (LOTE XIII – CILINDROS DE GASES),
no valor de R$ 7.626,00 (sete mil seiscentos e vinte e seis reais).
AM TECNOLOGIA LTDA - (LOTE XIV – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA), no valor de R$ 108.000,00
(cento oito mil reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais.
Muniz Ferreira/Bahia, 26 de dezembro de 2019
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