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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N2 021/2018 

PREGÃO PRESENCIAL W 030/2018 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 097/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram o Município de MALHADA/BA, por intermédio do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e a(s) empresa(s) vencedor (as) do certame licitatório, referente ao Pregão Presencial n2 

030/2018 - SRP, tendo por OBJETO a aquisição de Ambulância, Tipo A, simples remoção, conforme Termo de 

Compromisso rez 2920201712191133377 — Ministério da Saúde, e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de 

Malhada — Bahia. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, à Praça Santa Cruz, 5/n, Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46440-000, 

inscrita no CNPJ sob n.2 14.105.217/0001-70, neste ato representada por seu titular, VALDEMAR LACERDA SILVA 

FILHO, Prefeito Municipal, com endereço residencial à Rua Daniel Farias, S/N, Centro, nesta cidade de Malhada, estado 

da Bahia, portador da cédula de identidade n.2 03909160, SSP-BA, CPF/MF N.2 269.951.665-15, através do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA - BAHIA, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 10.561.674/0001-19 neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Saúde GINALDO GOMES SILVA, Decreto de Nomeação n2 010/2017, e do 

outro lado a empresa CAMBUÍ VEICULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Bartolomeu de 

Gusmão, n2  750, Jurema, Vitoria da Conquista - Bahia, CEP 45.023-325, inscrita no CNPJ/MF sob N.2  14.456.792/0001-

18, representada neste ato pelo seu titular o Sr.() ANTONIO ROBERTO DE BARROS CAIRO, sócio presidente, portador 

da cédula de identidade n.2 97117242, SSP-BA, CPF N.2  050/59.125-91, residente e domiciliado à Avenida Jesiel 

Noberto, n2 1420, Apt. 1102, Bairro Candeias, Vitoria da Conquista/Bahia, CEP 45.028-492, nos termos da Lei 112. 

10.520, de 17 de julho de 2002, lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei 

Complementar ri" 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decreto Municipal ri°  008/2018, subsidiariamente, pela lei 

Federal n2. 8.666/93 e alterações posteriores e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Presencial n2 030/2018 - SRP, Ata de julgamento de Preços, e homologada pela ordenador de 

despesas deste MUNICÍPIO DE MALHADA, RESOLVEM registraras preços da(s) empresa vencedora (s) que incidirá no 

valor do VEICULO, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no ITEM, 

atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes 

desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contratações 

futuras sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as 

disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o preço obtido na licitação Pregão Presencial n2  

030/2018 SRP, cujo objeto refere-se à AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME 

TERMO DE COMPROMISSO N2  2920201712191133377 — MINISTÉRIO DA SAÚDE E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA - BANIA, constantes do aludido Termo de Referência que acompanhou o 

Edital da citada licitação e que ora o integra. 

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanh o Edit da licitação são 

estimadas, podendo, nos limites do § 12 do art. 65 da LLC 	acrescidas de conformidacom a manda do período 

de vigência desta Ata de Registro de Preço (ARP). 
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CLÁUSULA SEGUNDA- DA VENCEDORA, DA ESPECIFICAÇÃO, MARCA, QUANTIDADE, E PREÇO 

2.1. A licitante vencedora, o ITEM, quantidade, unidade, especificação, fornecedor, marca e os preços unitários estão 

registrados nessa Ata de Registro de Preço e ainda encontram-se indicados no ANEXO X-A, (Planilha Demonstrativa de 

Preços), desta Ata: 

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento hcitatório com fundamenta nas Leis na 10.520/02 e 

8.666/93 e na Decreto na e 3.555/00, bem como as alterações da LLC. 
3.2. Regularmente convocado para retirar a ardem de fornecimento, o fornecedor cumprirá fazê-lo no prazo máximo 

de 24:00 (vinte e quatro) horas, prorrogáveis por uma única vez, se houver justificativa aceita pelo MUNICÍPIO DE 

MALHADA, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 
3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento 

equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu representante habilitado para retirada 

da solicitação de empenho. 
3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho ou a assinatura na Ata de Registro de Preço supre 

a necessidade de convocação. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O registro de preço constante desta Ata firmada entre o MUNICÍPIO DE MALHADA, representado pela Prefeitura 

Municipal de Malhada e a empresa que apresentou a proposta classificada em 12  lugar em consequência do presente 

certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da referida Ata de Registro de 

Preços. 
4.2.0 prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações 

devidamente justificado e somente se quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais 

requisitos desta norma, conforme o inciso III do § 39 do art. 15 da Lei na 8.666, de 1993. 

4.3. Durante o prazo de validade da ARP, o órgão gerenciador ou aderente não ficará obrigado a adquirir o VEÍCULO 

exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder 

às aquisições por dispensa ou inexigibiridade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer 

tipis de recurso ou indenização à empresa signatária do SRP. 
4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições 

estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. A Gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração do MUNICÍPIO DE 

MALHADA, através de um fiscal de registra de preços, devidamente nomeado e designado para esse fim, nos termos 

das normas que regem a matéria e normatizações internas. 
5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critéria da licitado 	se 

utilizada por órgãos e entidades interessadas, desde que previamente autorizada pela órgão gerenciador. 

5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços devero encamin r solicitação 

prévia à Secretaria Municipal de Admin a 	MUNICÍPIO DE MALHADA/13A. 

5.4. A utilização desta Ata por outro 	o ou entidade fica condicion da aos seg 	s pressup o 
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a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor; 

h) Anuência expressa do fornecedor. 
5.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, o quíntuplo 

de cada Rem registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que aderirem. 

5.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão 

integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 

órgão gerenciador. 
5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

6.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária nessa Ata de Registro de Preço, o qual totaliza o valor de R$ 

82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS), encontram-se indicados na ANEXO X-A, (Planilha Demonstrativa de Preços), 

desta Ata. 
6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade de que se deseja do 

VEICULO A SER ENTREGUE. 
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços exceto por força de legislação em vigor que assim o permita. 

6.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador cancelará total ou 

parcialmente esta Ata adotando as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada. 

6.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador ordenará a realização de nova Pesquisa de preços. 

6.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer espécie relativas ao objeto 

registrado (encargos sociais etc.). 

CLAUSULA SÉTIMA- DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E MODO DE RECEBIMENTO 

7.1.05 veículos, tipo ambulâncias, objeto do fornecimento deste pregão deverão ser entregues na Secretaria de Saúde, 

situada a Rua Elze Dantas, s/n, Centro, Malhada-BA, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde, no prazo 

máximo de 30 (TRINTA) dias, contados da solicitação oficial, a partir da assinatura da Ata e/ou emissão do empenho, 

devidamente acompanhados dos seus termos de garantia; 

7.2. A CONTRATADA abriga-se a fornecer a objeta desta Ata, em conformidade com as especificações descritas na sua 

Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos, no prazo de 03 dias uteis, 

caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar 

no todo ou em parte a ambulância entregue; 
7.3. Todas as despesas relativas à entrega do veículo tais como fretes e/ou transportes, correrão à custa 

exclusivamente da FORNECEDORA; 

7.4.0 recebimento se efetivará nos seguintes termos: 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; 

h) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos veiculas e consequente aceitação pelo setor 

competente; 
7.5. Recebidos os veículos, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se con atar discre ncia com 

as especificações, proceder-se-á à imediata substituição das mesmos; 

7.6. CANCELAMENTO DE REGISTRO — A FORNECEDOR 	rá seu r tistr. cancelado 	o Fundo Murr pal de Saúde, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos se çM9U1i1IICUL0S LTDA 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada 	ia - CEP. 46.440-000 

CNPJ n°. 14.105.2 	-I0 
Página 3 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAL 

Avenida Santa Cruz, s/n, Centro. 

Malhada — Bahia CEP. 46.440-

CNPJ n°. 14.105.217/0001-70 

de 
Pregdo 

L. 

sio 
nada-BA 

pasnmeimh da  
A FORÇA DO TRABALHO 

descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 03 dias úteis, contados 

da comunicação efetivada pelo Fundo Municipal de Saúde, sem justificativa aceitável; 

não aceitar reduzira seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e 

estiver presentes razões de interesse público. A FORNECEDORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do 

seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovada. 

CLÁUSULA OITAVA — OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR 

8.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade fiscal, trabalhista e previdencidrio exigidas 

no edital de licitação respectivo. 
8.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador 

ou aderente qualquer fato impeditivo de seu cumprimento. 

8.3. Responder às notificações no prazo estabelecido. 

8.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e 

aos órgãos parceiros. 

8.5. Efetuar a execução do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto no Termo de Referencia. 

8.6. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas em Edital. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

9.1. Gerenciar a ARP - Ata de Registro de Preço. 

9.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes (em casos de 

adesão). 

9.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes. 
9.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação, exceto 

quando se tratar de litígio entre órgão aderente e fornecedor. 

9.4.1. Caberá ao órgão aderente à aplicação de penalidade ao fornecedor em caso de descumprimento das cláusulas 

desta ata, devendo ser encaminhada cópia para conhecimento da decisão de aplicação de penalidade ao fiscal da ARP. 

9.5. Mediante solicitação do órgão aderente, efetuar o devido termo aditivo de acréscimo do quantitativo do objeto. 

9.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. O órgão gerenciador ou aderente fiscalizara o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no 

presente instrumento, cada qual na sua respectiva competência. 

10.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos 

que são de sua competência. 
10.2 - A fiscalização do objeto será efetuada pelo servidor Sr. Ahilton de Castro Lima, Matricula N2. 216693, qual em 

conjunto ou individualmente, deverá adotar todas as medidas necessárias à supervisão e execução do ob 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 

CAMB CULOS LTDA 
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11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral 

gerenciador, quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no praza estabelecido pela Administração, sem 

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

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei ne 8.666, de 1993, ou no art. 72  da Lei ne 

10.520, de 2002. 
O fornecedor não dispuser a substituir os SERVIÇOS que vierem a apresentar defeitos de qualidade; 

O fornecedor não cumprir com as obrigações constantes deste instrumento; 

Demais sanções previstas no Edital e termo de referência. 
11.1.1- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos Incisos I, II e IV será formalizado por despacho do 

órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
11.2- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 
11.3. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório, será 

comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa Oficial. 
11.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que 

venham a comprometer a perfeita execução contratual, devidamente comprovados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

12.1.0 MUNICÍPIO DE MALHADA efetuara a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais, quando for 

o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

13.1. O'pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 

corrente, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo 

setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da 

Lei rii* 8.666/93 e alterações. 
13.2. A cada pagamento será verificada pela Secretaria de Finanças a situação de validade dos documentos exigidos na 

habilitação. 
13.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado pela Secretaria 

de Finanças para regularizar. 
13.4.0 fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, 

em não se manifestando ou não regularizando, o fato devera ser certificado e comunicado à Secretaria Municipal de 

Administração para as providências cabíveis, 
13.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou aderente poderá 	xa-Ia e 

carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor. 

13.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o for, 	or faça constar, para fins de agam o, o nome e 

m co o 	dispor-l ive', o número do c-sírni ou e-mail para número do banco, da agência e da conta corrente, J. 

contato. 
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13.7. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha concorrido 

forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida 

entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- CONDIÇÕES DE FATURAMENTO 

14.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) devera ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o 

prazo de ate 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída no art. 40, XIV, "a" da Lei n2 

8.666/93,00 interromper aprazo, no caso de qualquer incorreção detectada. 

14.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo 

menção expressa ao número da ordem de fornecimento e contendo todos os dados da mesma. 

14.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para 

habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para emissão da ordem de 

fornecimento. 
14.3. Todos os tributos incidentes sobre o veiculo devera estar inclusos no valor total do documento de cobrança, 

observada a legislação tributária aplicável à espécie. 
14.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como a nome e número da 

agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados 

contidos na Proposta Comercial. 
14.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da 

empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil e encaminhado ao órgão 

comprador, antes do processamento do respectivo pagamento. 
14.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da ordem de fornecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a ordem de fornecimento dentro do prazo estabelecido no Rem 3.2 

configurará falta grave e ensejara, a critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades, 

garantida a prévia defesa, de conformidade com o art. 78 da Lei n2 Lei n2 8.666/93 e dos dispositivos neste 

instrumento. 
Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por até 05 (cinco) anos; ou 

Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração Pública, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, quando então poderá solicitar a sua reabilitação. 

15.2. O atraso injustificado na entrega do objeto deste certame sujeitara a empresa, à multa moratória, conforme 

estabelece o art. 86, da Lei n2  8.666/93, com aplicação do percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 

limite de 10% (dez por cento), a juizo da Administração. 
15.3. A multa prevista neste item será recolhida em guia própria o MUNICÍPIO DE MALHADA, e poderá cumular com as 

demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 15.4, b. 

15.4. Em acorrendo a inexecuçã o total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as 

seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei n2 8.666/93: 

Advertência por escrito; 
Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor d. • rte 

inadimplida; 

Suspensão temporária de participação em itação e impedi 	to e contratar como MUNICÍPIO DE M HADA, por 

sem>, 	de 'nen uçã • tota 'Sem justificativa a'- ita pela ministração 
prazo não mqam-bia 	" 

7,1 	 e 	Ir  
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A FORÇA DO TRABALHO 

do MUNICÍPIO DE MALHADA, ESTADO DA BAHIA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a pe 

que é deus (cinco) anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei n2  8.666/93, c/c art. 72 da Lei niz 10.520/02 e art. 14 do Decreto 

n2  3.555/00. 
15.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação 

por parte do MUNICÍPIO DE MALHADA representado pela Prefeitura Municipal, o respectivo valor será encaminhado 

para execução pelo Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal. 
15.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado 

para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
15.7. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas no item 16.4, c, d, deste edital, inclusive 

a reabilitação perante a Administração Pública. 
15.8. O Possível órgão aderente à ARP será o responsável pelas sanções administrativas aplicáveis ao fornecedor, 

inclusive aplicação da pena prevista nesta ARP, de acordo com o que preceitua a Lei n2 10.520/2002, 8.666/1993 e 

alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

16.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na CLÁUSULA QUARTA da ata e, em atendimento ao § V do 

artigo 28 da Lei Federal n2 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 32 V, da Medida Provisória 1488-16, de 2/10/1996 e 

demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 

(doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão 

Presencial n2 030/2018 - SRP, o qual integra a presente ata de Registro de Preços. 

16.2. 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, praticados no 

mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

17.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos 

teores são conhecidos e acatados pelas partes: 

Edital de Pregão Presencial n2  030/2018 - SRP e Termo de Referência; 

Ata da Sessão Pública; 
Proposta escrita do fornecedor ou recomposição de preço, caso houver. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

18.1.0 fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento: 

Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação as finalidades do interesse público, nos termos d Lei ng 

8.666/93 e alterações posteriores, e Lei n2 10.520/2002, respeitados os direitos do Fornecedor; 

Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I • • art. 79 da Lei nz' 8.666/93; 

Aplicar as penalidades motivadas pela in ii ução, total ou parcial, •est instrumento; 

di Fiscalizar a entrega do Veiculo. 	,I1  

.4( 	

.---- 
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PREFEITU A MUNICIPAL DE MALHADA 

VALDEMAR LACERDA SILVA H O 

Prefeita Municipal 

CONTRATANTE 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada 
CNPJ no. 14.105.217 

PREPairliNNEITLIRÁ DE _ 	 _ 

Malh da 
A FORÇA DO TRABALHO 
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Avenida Santa Cruz, sffi, Centro. ~Sã 

Malhada—Bahia CEP.46440- 0 1.234 
CNPJ n°. 14.105.21710001-70 	 'ata 
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e) Os órgãos aderentes serão responsáveis pela sua fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMUNICAÇÕES 

19.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste Instrumento e o 

assunto especifico da correspondência. 
19.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas ao: MUNICÍPIO DE MALHADA, 

PREFEITURA MUNICIPAL, Sito à Praça Santa Cruz, s/n2, Centro, Malhada/BA, CEP. 46.440-000, aos cuidados da 

Secretaria Municipal de Administração. 
19.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos aderentes ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito 

ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do art. 654, § 22, do 

Código Civil. 
20.2. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas 

previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

20.3. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Fiscal da Ata de Registro de Preços com a 

empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar, lavrando-se, ao final da reunião, ata circunstanciada 

assinada por todos os presentes e encaminhado-a ao Prefeito para Homologação e Despacho. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

21.1. Para eficácia do presente instrumento, a Contratante providenciará seu extrato de publicação na Imprensa Oficial 

do Municfpio, em conformidade como disposto no art. 20 do Decreto n2 3.555/2000. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

22.1. Fica eleito o Foro de Carinhanha, estado da Bahia, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução 

desta Ata de Registro de Preços. 

22.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes firmam a presente ARP em 02(duas) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada nos gerência de contratos do órgão gerenciador, na 

forma do art. 60 da Lei n2  8.666/93. 

Malhada — Bahia, 24 de Setembro de 2018. 
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ANEXO X-A - PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL W 030/2018 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 097/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N2 021/2018 

EMPRESA: CAMBUÍ VEICULOS LTDA 

CNPJ W:14.456.792/0001-18 

ENDEREÇO: AVENIDA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, Ne 750, JUREMA, VITORIA DA CONQUISTA/BA, CEP 45.023-325. 

TELEFONE: 77 21012000 

E-MAIL: cambui@cambuifiat.com.br  

REPRESENTANTE: ANTONIO ROBERTO DE BARROS CAIRO 

RG n2  97117242, SSP-BA, CPF NA 050.759.125-91 

ENDEREÇO: Av. Jesiel Noberto, ne 1420, Apt. 1102, Bairro Candeias, Vitoria da Conquista/Bahia. CEP 45.028-492. 

ITEM BEM/ESPECIFICAÇÃO 
MARCA 

QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

01 

AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO 

TIPO FURGONETA. Veiculo tipo furgoneta c/ 

carroceria em aço ou monobloco e original de 

fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da 

cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelado 

ano 	da 	contratação 	ou 	do ano 	posterior, 

adaptado 	p/ 	ambulância 	de 	SIMPLES 

REMOÇÃO. 	Motor 	Dianteiro; 	4 	cilindros; 

Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool 

misturados 	em 	qualquer 

proporção(flex);Potância mm 	de 85 cv; Tanque 

de Combustível: Capac. mm 	=50 L. Freios e 

Suspensão. 	Equipamentos 	Obrigatórios 

exigidos 	pelo 	CONTRAN; 	Cabine/Carrocerla: 

Portas em chapa, c/ revestimento interno em 

poliestireno, 	c/ 	fechos 	interno 	e 	externo, 

resistentes 	e 	de 	aberturas 	de 	fácil 

acionamento. Altura interna do veiculo deve 

ser original de fábrica. O pneu estepe não deve 

ser acondicionado no salão de atendiment . 

Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montage 

FIAT FIORINO 

FURGÃO 1.4, ANO 

2018/2018 

01. 

..---- 

82.000,00 82.000,00 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, 
CNPJ n°. 14 
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Vis o 
bala-BA de bateria de no min 60 Ah do tipo sem 

manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico 

dimensionado p/ o emprego simultâneo de 

todos os itens especificados do veiculo e 

equipamentos, quer c/ a viatura em 

movimento quer estacionada, sem risco de 

sobrecarga no alternador, fiação ou 

disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. 

Sinalizador Frontal Principal do tipo barra 

linear ou em formato de arco ou similar, c/ 

módulo único e lente inteiriça ou múltiplas 

lentes, c/ compr. min de 1.000 mm e máx de 

300 mm, largura min de 250 mm e máx de 

500 mm e altura mm de 55 mm e máx de 110 

mm, instalada no teto da cabine do veículo. 

Laudo que comprove o atendimento à norma 

SAE 1575, SAE 1595 e SAE 1845, no que se 

refere aos ensaios contra vibração, umidade, 

poeira, corrosão, deformação e fotometria 

classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal 

Principal. Sinalização acústica c/ amplificador 

de potência mm de 100 W RMS @13,8 Vcc, 

min de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ 

ajuste de ganho e pressão sonora a 01. (um) 

metro de no min100 dB @13,8 Vcc; Laudo que 

comprove o atendimento à norma SAE 11849, 

no que se refere a requisitos e diretrizes nos 

Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único 

autofalante. Sist. portátil de oxigênio 

completo, min 3 L. A cabine deve ser cio Sist. 

original do fabricante do chassi ou 

homologada pela fábrica p/ ar Condic., 

ventilação, aquecedor e desembaçador. O 

compartimento do paciente, deve ser original 

do fabricante do chassi ou homologado pela 

fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos 

termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador 

oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de 

Ar Condic. do Compartimento traseiro deve 

ser de no min 15.000 BTUs. Maca retrátil, em 

duraluminio; c/ no min 1.800 mm de compr.. 

Provida de Sist. de elevação do tronco do 

paciente de min 45 graus e suportar peso min 

de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser 

apresentados: Autorização de Funcionamento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALH 

Avenida Santa Cruz, s/n, Centro. 

Malhada — Bahia CEP. 46.440 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAL DA omissão d 
Avenida Santa Cruz, s/n, Centro. Liegagão-P gao 

Malhada — Bahia CEP. 46.440- 00 
No  

CNPJ no. 14.105.21710001-70 

PREMISTURA 

Malh a 

stairtmesi  

A FORÇA DO TRABALHO 

de Empresa do Fabricante e Registro ou 

Cadastramento dos Produtos na Anvisa; 

Garantia de 12 meses. Ensaio atendendo 

norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD 

Standard 004, feito por laboratório 

devidamente credenciado. A distribuição dos 

móveis e equipamentos no salão de 

atendimento deve prever: Dimensionar o 

espaço Interno, visando posicionar, de forma 

acessível e prática, a maca, bancos, 

equipamentos e aparelhos a serem utilizados 

no atendimento as vitimas. As paredes 

internas, piso e a divisória deverão ser em 

plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas 

ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-

estinguivel, ambos c/ espessura min de 3mm, 

moldados conforme geometria do veiculo, c/a 

proteção antimicrobiana, tornando a 

superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro 

e plasma; Um pega-mão ou balaustres vertical, 

Junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar na 

embarque c/ acabamento na cor amarela. 

Armário superior p/ objetos, na lateral direita, 

acima da maca, em ABS auto-estinguivel o 

compensado naval revestido interna e 

externamente em material impermeáv I e 

lavável (fórmica ou similar). Fornecer 9- vinil 

adesivo p/ grafismo do veiculo, com* *sto por 

cruzes e palavra Ambulância no c. *o, vidros 

laterais e traseiros; e as marcas o Govetno 

Federal, SUS e Ministério da Saúde 

VALOR UNITARI 	$: 82.000,00 

Visto 
ad -BA 

OITENTA E DOIS MIL REAIS) 

VALOR TOT R$ 000,00 ITENTA E DOIS MIL REAIS) 

	1\)1,01k  
j ANTONIO ROBE a DE BARR 5 CAIRO 

RG ng 97117242, SSP-BA, C F N. 0 0.759.125-91. 
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