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ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 036/2018 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, entidade de Direito Público Interno, com sede à Praça Santa Cruz, S/n, 

Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000, inscrita no CNPJ sob n.º 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.º 03909160, 

SSP-BA, CPF/MF N.º 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 nº 010/2017, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa SAPHIR 

VEICULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Presidente Dutra, 2677A, Bairro Capuchinhos, 

Feira de Santana - Bahia, CEP 44.088-451, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 13.788.078/0001-64, Inscrição Estadual n° 

012363465, Conta nº 13001408-3, Banco Santander, Nº 033, Ag. 3157, representada neste pelo seu titular o Sr.(º) 

NILSON BONFIM DOS SANTOS, portador da cédula de identidade n.º 0090806352, SSP-BA, CPF N.º 078.580.945-72, 

residente e domiciliado à Rua do Beija Flor, Edf. Residencial Vale do Jequiriça, Ap. 503, Imbuí, Salvador – Bahia, 

adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no Processo licitatório nº 036/2018 - Pregão Presencial nº 019/2018, 

doravante denominada FORNECEDOR (A), têm entre si, justo e avançado a presente Ata que, quando publicada, terá 

efeito de compromisso de fornecimento, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto 

Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 

155/2016 e Decreto Federal n.º 8.538/2015, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as 

seguintes: 1 - DO OBJETO - Selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual contratação 

de empresa para aquisição de veículos automotores terrestres, tipo AMBULÂNCIA, zero quilômetro, no intuito de 

renovação parcial da frota afim de garantir o acesso aos serviços de saúde, aos usuários do SUS, conforme Termo de 

Compromisso nº 2920201712191133377 – Ministério da Saúde, solicitação do Fundo Municipal de Saúde FMS, e 

conforme descrição dos itens – 02 AMBULÂNCIAS TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA (PEUGEOT 

PARTNER); 2 - DO VALOR - O valor total para a aquisição dos veículos será de R$ 156.000,00 (CENTO E QUINHENTAS E 

SEIS MIL REAIS), conforme estabelecido no ANEXO X-A - PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS; 3 - PRAZO DE 

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – prazo de 12 (doze) meses, a contar do ATO HOMOLOGATÓRIO do 

certame, ocorrido em 26/04/2018. 4 - CONTRATAÇÃO E CONDIÇOES ESPECÍFICAS – Para a presente contratação foi 

instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e no Decreto nº e 3.555/00, 

bem como as alterações da LLC. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de 

Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela CONTRATADA no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar 

da comunicação feita pelo Departamento de Licitações. A CONTRATADA poderá, com anuência escrita da 

CONTRATANTE, subcontratar parcial com terceiros, o fornecimento objeto desta ATA. 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. A 

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

necessidade de convocação. 5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 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 
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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 n° 8.666/93 e alterações. A cada pagamento será 

verificada pela Secretaria de Finanças a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação. Em existindo 

documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado pela Secretaria de Finanças para 

regularizar. O 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 deverá ser certificado e comunicado à Secretaria 

Municipal de Administração para as providências cabíveis.  Caso a documentação esteja disponível na internet, o 

próprio órgão gerenciador ou aderente poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato 

ao fornecedor. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de pagamento, 

o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, o número do fac-símile ou e-

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

de alguma 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. 6 - ALTERAÇÃO DA ATA - Esta Ata poderá 

sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na legislação pertinente. O preço registrado poderá ser revisto 

em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos veículos, 

cabendo ao Fundo Municipal de Saúde promover a necessária negociação junto à FORNECEDORA. Quando o preço 

inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado o Fundo 

Municipal de Saúde deverá: convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a FORNECEDORA será liberada do compromisso assumido; e 

convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se 

superior aos preços registrados e a FORNECEDORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 

cumprir o compromisso, o Fundo Municipal de Saúde poderá liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem 

aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido do fornecimento; e convocar as demais FORNECEDORAS visando igual oportunidade de 

negociação. Não havendo êxito nas negociações, a Fundo Municipal de Saúde poderá proceder ao cancelamento do 

registro da FORNECEDORA, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 7 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A Ata de Registro de Preços poderá ser 

cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando: I - descumprir as condições da 

ata de registro de preços; II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 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 

nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. V - O fornecedor não dispuser a substituir os materiais que 

vierem a apresentar defeitos de qualidade; VI - O fornecedor não cumprir com as obrigações constantes deste 

instrumento; VII - Demais sanções previstas no Edital e termo de referência. 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. 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. O cancelamento da Ata de Registro de 

Preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório, será comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa 

Oficial. 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. 8 - OBRIGAÇÕES DA 

FORNECEDORA – Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-

se ainda, a FORNECEDORA: I - Fornecer as ambulâncias, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de acordo com 

as especificações e quantitativos especificados na sua proposta. II - Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento 

solicitado, a FORNECEDORA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A 
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justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do 

fornecimento; As ambulâncias serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá 

a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota 

fiscal será atestada; III - Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às 

custas exclusivamente da FORNECEDORA; IV - Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente aos 

veículos entregues; V - Responder pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento exercidos pelo Fundo Municipal de Saúde; VI - Responder por todas as despesas decorrentes de 

tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a 

completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pelo Fundo Municipal de 

Saúde; VII - Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução desta Ata; VIII - Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; IX - DA GARANTIA - O prazo de garantia do 

objeto, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses contado da data de emissão do termo de recebimento definitivo das 

ambulâncias (aceite); X - Durante o prazo de vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios, defeitos ou 

incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para Secretaria Municipal de Saúde, no prazo mínimo de 05 

(cinco) dias úteis; XI - A assistência técnica deverá ser realizada em uma loja autorizada num raio não superior a 

767km; XII - As substituições de peças e a mão-de-obra, quando das revisões em garantia, estarão sujeitas às 

obrigações praticadas no mercado, nos termos das legislações pertinentes e subsidiárias; XIII - O veículo que, no 

período de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo do veículo, apresentar defeitos sistemáticos 

de fabricação, devidamente comprovados pela frequência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias 

do fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. Este prazo será contado a partir da 

última manutenção corretiva realizada pela concessionária, dentro do período supracitado; XIV - As ambulâncias 

deverão ser entregues, com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os 

Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tributos, encargos 

sociais, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir no preço proposto. Também deverão ser 

emplacados nas respectivas cidades de entrega sem qualquer ônus adicional para a Secretaria Municipal de Saúde. XV 

- DO EMPLACAMENTO DAS AMBULÂNCIAS - As ambulâncias deverão ser entregues já emplacados em nome da 

Secretaria Municipal de Saúde, nos locais indicados pela mesma, devidamente registrados no DETRAN de cidade de 

entrega; XVI - As placas das ambulâncias deverão conter as seguintes características: placas de fundo cor branca, 

gravadas nas tarjetas a expressão “BRASIL”, conforme item I do § 2º do Art. 1º da Resolução nº 231 de 15 de março de 

2007 do CONTRAN; XVII - Qualquer despesa com o emplacamento das ambulâncias será responsabilidade da 

Contratada; XVIII - Fornecer o(s) veículo(s) zero quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o 

Licenciamento Veicular – CRLV em nome do Fundo Municipal de Saúde de Malhada - BA, registrado no DETRAN de 

cada cidade de entrega e com os manuais do proprietário, de manutenção e de garantia; XIX Prestar serviço de 

assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios, 

defeitos ou incorreções, sem ônus para a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis; XX - 

Substituir, em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, o veículo que apresentar defeitos sistemáticos de 

fabricação, devidamente comprovados pela frequência com que as ocorrências técnicas corretivas tenham sido 

realizadas nas concessionárias do fabricante, durante a vigência da garantia; XXI - Efetuar as trocas de peças somente 

por novas e originais ou de desempenho iguais ou superiores as utilizadas na fabricação do veículo. 9 - OBRIGAÇÕES 

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: O Fundo obriga-se a: I - Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de 

modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta; II - Efetuar o 

recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital; III - Efetuar o pagamento 

devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver; IV - Providenciar a publicação 
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resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município, e demais meios da imprensa oficial se 

necessário; V - Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele 

referente. 10 - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – O acompanhamento e a fiscalização da 

execução desta ATA serão efetuados pelo fiscal Sr. Ahilton de Castro Lima, Matrícula Nº. 216693, o qual em conjunto 

ou individualmente, deverá adotar todas as medidas necessárias à supervisão e execução do objeto a ser adquirio. A 

Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critério da licitadora, ser utilizada 

por órgãos e entidades interessadas, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador. Os órgãos ou 

entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia à Secretaria 

Municipal de Administração do MUNICÍPIO DE MALHADA/BA. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica 

condicionada aos seguintes pressupostos: a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor; b) 

Anuência expressa do fornecedor. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 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. 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. 11 - DA ENTREGA E DO 

RECEBIMENTO I - Os 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 60 (sessenta) dias, contados da solicitação oficial, a partir da assinatura da Ata e/ou 

emissão do empenho, devidamente acompanhados dos seus termos de garantia; II - A CONTRATADA obriga-se a 

fornecer o objeto desta Ata, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de 

sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), caso não esteja em 

conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte 

as ambulâncias entregues; III - Todas as despesas relativas à entrega dos veículos, tais como fretes e/ou transportes, 

correrão às custas exclusivamente da FORNECEDORA; IV - O recebimento se efetivará nos seguintes termos: a) 

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

verificação da qualidade e quantidade dos veículos e consequente aceitação pelo setor competente; V - Recebidos os 

veículos, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as 

especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos; VI - CANCELAMENTO DE REGISTRO – A 

FORNECEDORA terá seu registro cancelado pelo Fundo Municipal de Saúde, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, nos seguintes casos: a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; b) 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; c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de 

este se tornar superior àquele praticado no mercado; e d) 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 comprovado. 12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A recusa injustificada da empresa em 

retirar a ordem de fornecimento dentro do prazo estabelecido no Item 3.2 configurará falta grave e ensejará, a 

critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de 

conformidade com o art. 78 da Lei nº Lei nº 8.666/93 e dos dispositivos neste instrumento. a) Descredenciamento e 

impedimento de licitar ou contratar com a Administração por até 05 (cinco) anos; ou b) 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. O atraso injustificado na entrega do objeto deste certame sujeitará a 

empresa, à multa moratória, conforme estabelece o art. 86, da Lei nº 8.666/93, com aplicação do percentual de 0,5% 
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(meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), a juízo da Administração. 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 seguinte “b”. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do 

objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do 

artigo 87, da Lei nº 8.666/93: a) Advertência por escrito; b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da 

ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parte inadimplida; c) Suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE MALHADA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo 

que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do MUNICÍPIO DE MALHADA, ESTADO DA 

BAHIA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade que é de 05 (cinco) anos; d) 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 nº 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto nº 3.555/00. 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. 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. Serão 

publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração 

Pública. 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 nº 10.520/2002, 8.666/1993 e 

alterações posteriores. 13 - DOCUMENTOS APLICÁVEIS - Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições 

contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: a) Edital de 

Pregão Presencial nº 019/2018 - SRP e Termo de Referência; b) Ata da Sessão Pública; c) Proposta escrita do 

fornecedor ou recomposição de preço, caso houver. 14 - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR - O 

fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento: a) Modificá-lo, 

unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, e Lei nº 10.520/2002, respeitados os direitos do Fornecedor; b) Cancelá-lo, total ou 

parcialmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; c) Aplicar as penalidades motivadas 

pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento; d) Fiscalizar a entrega dos materiais. e) Os órgãos aderentes 

serão responsáveis pela sua fiscalização. 15 - COMUNICAÇÕES - As correspondências expedidas pelas partes 

signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência. As 

comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas ao: MUNICÍPIO DE MALHADA, PREFEITURA 

MUNICIPAL, Sito à Praça Santa Cruz, s/nº, Centro, Malhada/BA, CEP. 46.440-000, aos cuidados da Secretaria Municipal 

de Administração. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos aderentes ou dos fornecedores deverão ser 

comunicadas por escrito ao órgão gerenciador. 16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Todo instrumento de procuração 

deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do art. 654, § 2º, do Código Civil. 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 os itens 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. 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. 17 - DO FORO - Fica eleito o Foro de Carinhanha, estado da Bahia, para 

dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços. 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 
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legal, ficando uma via arquivada nos gerência de contratos do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei nº 

8.666/93. 

 

Malhada — Bahia, 27 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA 

GINALDO GOMES SILVA 

Gestor do FMS 

CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________________ 

NILSON BONFIM DOS SANTOS  

RG nº 0090806352, SSP-BA, CPF N.º 078.580.945-72 

P/ SAPHIR VEICULOS LTDA 

CNPJ/MF sob N.º 13.788.078/0001-64 

FORNECEDOR 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) _________________________________   2)  _________________________________ 

CPF N.º             CPF N.º  
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ANEXO X-A - PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 036/2018 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 

 

 

SAPHIR VEICULOS LTDA  

CNPJ Nº 13.788.078/0001-64 

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 2677ª, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP 44.088-451. 

TELEFONE: 71 3381-7248 

E-MAIL: novociclo@novocicloconsultoria.com.br 

REPRESENTANTE: NILSON BONFIM DOS SANTOS  

RG nº 0090806352, SSP-BA, CPF N.º 078.580.945-72 

ENDEREÇO: RUA DO BEIJA FLOR, EDF. RESIDENCIAL VALE DO JEQUIRIÇA, AP. 503, IMBUÍ, SALVADOR – BAHIA. 

PRAZO: 12 (DOZE) MESES  

 ITEM 01– (TERMO DE COMPROMISSO Nº 2920201712191133377) 

ITEM BEM/ESPECIFICAÇÃO 
 

MARCA 
QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

01 

AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO 

FURGONETA. Veículo 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, modelo do ano da contratação ou do 

ano posterior (ANO DE FABRICAÇÃO 2018, 

MODELO 2018 OU SUPERIOR), adaptado p/ 

ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor 

Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou 

gasolina e/ou álcool misturados em qualquer 

proporção(flex);Potência mín de 85 cv; Tanque de 

Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. 

Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo 

CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ 

revestimento interno em poliestireno, c/ fechos 

interno e externo, resistentes e de aberturas de 

fácil acionamento. Altura interna do veículo deve 

ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEUGEOT 

PARTNER 
02 78.000,00 156.000,00 
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acondicionado no salão de atendimento. Sist. 

Elétrico: Original do veículo, c/ montagem 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 veículo 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 1.300 mm, largura min de 250 mm e máx 

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

mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo 

que comprove o atendimento à norma SAE J575, 

SAE J595 e SAE J845, 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 mín de 100 W RMS 

@13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de 

megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 

01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc; Laudo 

que comprove o atendimento à norma SAE J1849, 

no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s 

de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. 

Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A 

cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do 

chassi ou homologado 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 mín 15.000 

BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 

1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação 

do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar 

peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser 

apresentados: Autorização de Funcionamento de 

Empresa do Fabricante e Registro ou 

Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia 

de 12 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 
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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 às 

vítimas. As paredes internas, piso e a divisória 

deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro 

laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-

estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, 

moldados conforme geometria do veículo, c/ a 

proteção antimicrobiana, tornando a superfície 

bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um 

pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta 

traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ 

acabamento na cor amarela. Armário superior p/ 

objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS 

auto-estinguível ou compensado naval revestido 

interna e externamente em material impermeável 

e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil 

adesivo p/ grafismo do veículo, composto por 

cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros 

laterais e traseiros; e as marcas do Governo 

Federal, SUS e Ministério da Saúde.  

VALOR UNITÁRIO: R$: 78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS) 

VALOR TOTAL: R$: 156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS) 

  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

NILSON BONFIM DOS SANTOS  

RG nº 0090806352, SSP-BA, CPF N.º 078.580.945-72 

P/ SAPHIR VEICULOS LTDA 

CNPJ/MF sob N.º 13.788.078/0001-64 

FORNECEDOR 


