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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0051/ 2018 

PROCESSO Nº 0037/2018 

PREGÃO PRESENCIAL DE RP Nº 0027/2018 

 

O Município de Serra Azul de Minas, inscrito no CNPJ sob o n. 18.303.230/0001-95 com 

sede na Av. Geraldo Gomes de Brito, N° 94, Bairro Centro, Serra Azul de Minas/MG, neste 

ato representado por seu Prefeito, o Sr. Leonardo do Carmo Coelho, nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 005/2017, que 

regulamenta o SRP, e demais disposições legais aplicáveis, resolve registrar os preços 

apresentado pela ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.158.216/0001-21, situada na R 

SEBASTIAO VIEIRA Nrº.: 208, CENTRO, SAO PEDRO DO SUACUI/MG, a seguir 

denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representada 

por seu FELIPE CARDOSO, inscrito no CPF sob o nº 061.202.856-95, nos termos das 

cláusulas e condições que seguem: 

 

I – OBJETO 

1.1. Constitui o presente objeto o AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 
(INFORMÁTCA, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, 
ENTRE OUTROS) EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS., conforme especificações. 
1.2 – Consideram-se registrados os preços da Detentora da Ata acima qualificado, no valor 

total estimado em R$ 51.206,00 (cinquenta e um mil e duzentos e seis reais), conforme 

quantitativos e valores abaixo especificados: 

CÓD. MATERIAL/SERVIÇOÇO UND  
MARCA 

 
QTDE 

 
VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

16953 

APARELHO DE FAX KX-FT981 - 
Identificador de Chamadas. - 
Alimentador automático. - 
Função copiadora. - Modo 
Super fino. - 110 Volts 

Unidade(s) 
panasoni
c  

2.0 1.212,00 2.424,00 

19956 

BALANÇA PLATAFORMA 300 
KG  Balança de plataforma, 
mecânica ou digital. 
Capacidade: 150 kg, Base 
30x40cm, Equipamento 
certificado e calibrado. 

Unidade(s) b.l 1.0 1.277,00 1.277,00 

19941 

BEBEDOURO INDUSTRIAL;   
Bebedouro de coluna pressão 
k40i,modelo tradicional de 
coluna e apresentado na cor 
inox,com 2 torneiras de 
pressão em latão cromado, 
uma de jato para a boca e 
outra para copo ou 
squeeze,ralo sifonado,tampo 
em aço inox,motor 120w-

Unidade(s) b.l 8.0 847,00 6.776,00 
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60hz,consumo de 
energia(kwh/mês)4,6(127v).t
emperatura de resfriamanto 
10ºC,vazão nominal 
40l/h,pressão de trabalho 39 
a 392kpa, dimensões(axlxp) 
103x35x33 cm, peso 14,6kg, 
tipo de filtor k 1000, 
eficiência na redução do cloro 
sim,vida útil do filtro 1000L 
OU 06 MESES 

19943 

BICICLETA ARO 24 PADRÃO     
Cores – Preta- Prata ou 
Branca,Freio 
V.Brake,Suspensão Rígida 
,Peso Maximo Suportado 70 
kg Altura de 100cm,Largura 
de 65 cm,Numero de machas 
– 21,Material d quadro, 
engrenagem, garfo, guidão e 
pedivela – Aço,Material do 
Selim – Poliuretano,Pneus de 
borracha 

Unidade(s) wend 20.0 549,00 10.980,00 

19965 

CAIXA AMPLIFICADA   KIT 
COMPLETO CAIXA ATIVA + 
PASSIVA + 2 TRIPÉS + CABO 
10 
METROSEspecificaçõesTécnic
as PS10 Ativa:PotênciaRms : 
200 WPotência Musical :500 
WSistema Acústico :Bass 
ReflexDriver 
:PiezoAmplificador :Classe 
AbNúmero de Canais 
:02Equalizador :Graves: 90Hz 
/ Médios: 1Khz / Agudos: 
10KhzAtuação :xa0+-
12dBAlto-Falante 
:012"Alimentação :0Bivolt 
automático ( com 
fontechaveada ) 90 - 240 
VDimensões (A x L x P mm) : 
0610 x 405 x 315Fusível : 
03AConsumomáximo : 0285 
WPeso : 011,3 
KgEspecificaçõesTécnicas 
PS10 PassivaPotênciaRms : 
0200 W Sistema Acústico : 
Bass reflex Driver : Piezo 

Unidade(s) vicin 2.0 4.425,00 8.850,00 
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Entrada / saída : 02x P10 
Impedância : 08 ohms Alto-
Falante : 012 
polegadasDimensões (A x L x 
P mm) : 0610x405x315 Peso : 
010,2Kg. Garantia: 12 
mesesFabricante 

20100 

COMPUTADOR /  Saída Hdmi 
de alta definição FullHD de 
1080p; Saída de áudio Hd 
com 5.1 canais Monitor 15,6; 
Painel 15.6 widescreen Led; 
Tamanho imagem visível 
34,43cmx19,35cm; Resolução 
máxima 1366x768 60hz; 
Suporte de cores: maior que 
26 milhões; Dot Pitch 
0,252mm; Brilho 250cd/m2; 
Relação do contraste: 500:1; 
Tempo de resposta: 8ms 
Rede Rede Gigabit 
10/100/1000; Teclado Com 
fio USB 2.0 ABNT; 
Barramento 5 GT/s DMI3; 
Placa Mãe Intel; Dimensões 
do produto - cm (AxLxP) 
0,57x0,21x0,43; Peso da 
embalagem c/ produto (kg) 
8Kg; Processador Intel Core 
i3; Som Controlador de áudio 
5.1 canais Realtek ALC887; 
Mouse Com fio USB 2.0 – 
Óptico; Conexões 1 HDMI, 1 
VGA, 4 USB 2.0, 1 RJ45, 3 x 
áudio e 1 PS2; Cachê 3MB; 
Memória Ram 4GB; Conteúdo 
da Embalagem 1 CPU, 01 
Manual, 01 CD com drivers, 
01 Mouse, 01 Teclado; 
Chipset Intel; Garantia do 
Fornecedor 12 Meses; 
Voltagem Bivolt; Cor Preto; 
Drives Não; Modelo do 
Processador Intel Core i3 de 
3.3GHZ; Dimensões da 
embalagem - cm (AxLxP) 
0,57x0,21x0,43; HD 500GB; 
Memória de Vídeo Intel HD 
Graphics; Softwares Inclusos 

Unidade(s) tec micro 1.0 2.449,00 2.449,00 
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Softwares para escritório, 
segurança, entretenimento, 
comunicação e redes sociais 

19960 

GELADEIRA/ REFRIGERADOR 
VERTICAL  Geladeira/ 
Refrigerador vertical; 1 porta; 
capacidade total: 300 litros; 
prateleiras removíveis; 
Largura: 61,6 cm; Altura: 
153,9 cm; Profundidade: 69,1 
cm. Eficiência: A; Cor: 
Branca.Apresentar todas as 
informações pertinentes ao 
produto. 

Unidade(s) consul  1.0 1.979,00 1.979,00 

21386 

GUILHOTINA E REFILADORA: 
GUILHOTINA    Mecanismo de 
corte por facão afiado. Alta 
precisão, mesmo 
necessitando esforço mínimo 
na operação.  Tampo em aço 
pintado eletrostaticamente 
para maior resistência  
Serigrafia com escala 
milimétrica e dimensões mais 
usuais de corte Lâminas em 
aço SAE 1045  Apoio em 
borracha para maior 
resistência  Régua de 
segurança e prensadora de 
folhas Capacidade de cortes: 
15 folhas Cor: Branco  
Comprimento do corte: 340 
mm  Dimensões L x P x A: 553 
x 450 x 72mm  Dimensões do 
tampo L x P: 395 x 428mm 

Unidade(s) acover 1.0 252,00 252,00 

19968 

MESA 7 CANAIS   Mesa de 
som com 7 entradas 
balanceadas;Canais Mic e 
LineCanais mono:MIC - 
Conector 1/4" TRS (P10)LINE - 
Conector 1/4" TRS 
(P10)Equalização de 03 vias: 
LOW, MID e HIGHGAIN: 
controle de volume do 
canalCanalstéreo: LINE L 
(1/4" TRS - P10)/ R (1/4" TRS - 
P10) CD/AUX L(RCA)/R 
(RCA)Equalização de 2 vias: 
LOW e HIGHGAIN: controle 

Unidade(s) winvox 1.0 869,00 869,00 
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de volume do canalRecursos 
Master (MainMix)Saída: 
MAIN OUT L – saída L da 
mesa com controle de 
volume “MAIN MIX L”MAIN 
OUT R – saída L da mesa com 
controle de volume “MAIN 
MIX R”NA702R - 6 
canaisAlimentação: 127/220 
VoltsConsumo de Potência: 
8,5 W 

19969 

MICROFONE COM FIO   
Especificações:Cápsula : com 
ima de neodÍmio •
 Resposta de 
frequência : 70 a 13 KHz •
 Impedância : 600 
Ohm • Sensibilidade a 1 KHz 
: 1,6 mV/Pa (-50dBV) •
 Conectores : P-10 (Ø 
6,3mm) e XLR 3 F (3pinos) •
 Diagrama polar : 
Unidirecional • CardioideFase 
: Uma pressãopositivano 
diafragmaproduzumatensãop
ositiva no pino 2 
emrelaçãoaopino 
3Características:• Corpo 
e Globometálicos com pintura 
de altaresistência• Cabo 
coaxial com 5 metros• Chave 
ON/OFF no corpo•
 Conectores P-10 (Ø 
6,3mm) e XLR 3 F (3pinos) •
 CardioideFase : Uma 
pressãopositiva no 
diafragmaproduzumatensãop
ositiva no pino 2 emrelação 
apino 3  

Unidade(s) voxtron  4.0 349,00 1.396,00 

20096 

MICROONDAS 20LT BRANCO  
Diâmetro do prato 315mm 
Função Grill – Não; 
Capacidade (litros) 20; 
Especificações Técnicas 
Potência (W)1000w; 
Tensão/Voltagem 110V 220V; 
Consumo de Energia Não 
possui; Cor Branco; Diâmetro 
do prato 315mm; Garantia 12 

Unidade(s) eletrolux  1.0 649,00 649,00 
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Meses; Dimensões: Altura 
26,50 Centimetros; Largura 
45,50 Centimetros; 
Profundidade 36,00 
Centimetros; 

20102 

MICROSISTEM: RÁDIO 
PORTÁTIL BD-1500 COM 
LEITOR DE CD, MP3, USB, 
AUXILIAR, BLUETOOTH, FM, 
100W, PRETO BIVOLT  

Unidade(s) dazz 1.0 617,00 617,00 

20101 

NOTEBOOK PROCESSADOR 
INTEL  Core™ i3-6006U Dual 
Core 2.0 GHz; Sistema 
operacional Windows 10 
Home; Unidade óptica Não 
possui; Leitor de cartão SD 
SDHC MMC SDXC; Tamanho 
da tela 14"; Webcam 
integrada Sim; Características 
Gerais - Tela LED HD 
Widescreen Antirreflexo, com 
resolução de 1366 x 768  - 
Alto-falantes integrados, com 
certificação Dolby Audio  - 
Conector combo para fone de 
ouvido / microfone  - 
Microfone integrado  - 
Bluetooth 4.1; Cache 3 MB; 
Cor Branco; Chipset 
Integrado; Tipo de tela LCD 
LED; Tipo Notebook Conexão 
s/ fio (wireless) 802.11ac; 
Conexão Bluetooth Sim; 
Memória RAM 4 GB DDR4 
2133 MHz; Expansão da 
memória até 16 GB; Disco 
rígido (HD) 500 GB 5400 RPM; 
Portas USB 1 Tipo C (3.0), 2 
(3.0); Tensão/Voltagem 
Bivolt; Garantia 12 meses; 
Conteúdo da embalagem - 
Notebook  - Adaptador AC  - 
Cabo de força  - 
ManuaisConexão HDMI sim; 
Rede 10/100/1000; Bateria 2 
células 30 Wh; Outras 
conexões RJ45; Placa de 
vídeo Integrada; Placa de som 
Integrada; Teclado Tamanho 

Unidade(s) lenovo 2.0 1.899,00 3.798,00 
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normal; Mouse Touchpad; 
Tipo de memória DDR4; 
Altura 2,27 Centimetros; 
Largura 33,80 Centimetros; 
Profundidade 25,00 
Centimetros; Peso 1,75 
Quilos. 

16942 

PURIFICADOR DE AGUA 
refrigerado – FR 600, (cor 
prata) instalação fácil ligado 
diretamente na rede 
hidráulica, dispensa o uso de 
garrafão. Filtro interno, com 
sistema de tripla filtragem, 
que retém as impurezas da 
água como barro, ferrugem e 
sedimentos, eliminando todo 
e qualquer odor e sabor de 
cloro. Prático sistema de refil 
“Girou trocou” facilmente 
substituído. Deposito de água 
com serpentina externa: 
facilita a higienização e não 
altera as propriedades da 
água. Nanotecnologia, 
exclusiva proteção aplicada 
internamente no reservatório 
de água, atuando com 
“escudo” que inibe a 
proliferação de bactérias. 
Termostato de fácil acesso; 
baixo consumo de energia: 
sistema de refrigeração 
balanceado; Floating: bóias 
de controle de nível de água e 
de segurança; Torneira de 
grande vazão. (SELO DO 
INMETRO). Embalagem com 
identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo 
de garantia. 

Unidade(s) polar 2.0 865,00 1.730,00 

19963 

PURIFICADOR PARA ÁGUA 
PRE-TRATADA   Purificador 
para água pré-tratada com 
pressão máxima: 392kpA 
(39,3 m.c.a), Pressão 
Mínima:39 kPa (4 m.c.a). 
Apresentando padrão de 
potabilidade estabelecido 

Unidade(s) ibbl 5.0 859,00 4.295,00 
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pela Portaria 2914 de 
Dezembro de 2011 do 
Ministério da Saúde. 
Voltagem de 110 ou 127 
Volts; Com Redução de cloro 
livre;  

19964 

VENTILADOR DE COLUNA   
Ventilador de coluna com 60 
cm de diâmetro- Tensão: 
110v. Garantia mínima de 06 
meses do fabricante, com 
assistência técnica local 

Unidade(s) tron 5.0 348,00 1.740,00 

20095 
VENTILADOR DE COLUNA 
TURBO  40CM 3 PÁS 3 
VELOCIDADES PRETO 110V  

Unidade(s) paje 5.0 225,00 1.125,00 

VALOR TOTAL: 51.206,00 

II – DO GERENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DA ATA  

2.1. O gerenciamento desta Ata, caberá a Secretaria Municipal de Administração por meio 

do Setor de Compras, que juntamente com o responsável ou pessoa indicada pela 

secretaria solicitante dos produtos que efetuará o recebimento e a conferência quanto a sua 

correta especificação e atendimento ao item 1.2.  

2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pelo Setor de 

Compras vinculado a Secretaria Municipal de Administração, assim como as demais 

Secretarias municipais que requisitarem os produtos. 

2.3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para solicitações do 

respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

2.4.Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da 

Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem. 

2.5.As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, não poderá 

exceder, por órgão ou entidade, a 3(três) vezes os quantitativos dos itens registrados na 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

2.6. As adesões à Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou Estadual, não 

excedendo, na sua totalidade, a 9 (nove) vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata 

de Registro de Preços. 

III - DA AQUISICAO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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3.1. As solicitações decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 

Empenho/Autorização de Fornecimento ou documento equivalente para licitante vencedora 

pela Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas –MG, através do setor ou secretaria 

requerente. 

3.2. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentárias 

do presente exercício e do exercício seguinte sendo aquelas descritas nas Autorizações de 

Fornecimento. 

IV – DOS PREÇOS 

4.1. Os preços a serem pagos à Detentora, serão conforme a classificação do Pregão 

Presencial que a antecedeu, sendo que serão os vigentes na data da “Requisição/Pedido”, 

independentemente da data de entrega dos produtos. 

4.2. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

entrega dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços. 

4.2.1. Os produtos com seus respectivos valores registrados integram a presente Ata de 

Registro de Preços em seu anexo ÚNICO. 

4.3. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo 

fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro de Preços, incluído frete até os 

locais a serem designados pelo Município. 

V - REAJUSTES/REVISÕES DOS PREÇOS 

5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de Serra Azul de Minas -MG para a justa 

remuneração dos materiais, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de Preços. 

5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes, 

para mais ou menos, conforme o caso. 

5.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, este 

deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de 

apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior 

e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, 

bem como documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição e de serviços) 

que comprovem que o registro dos preços tornou-se inviável nas condições inicialmente 

avençadas. 
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5.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Serra Azul de Minas -

MG, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de 

Preços, sem prejuízo da Municipalidade. 

5. 5. Fica facultado ao Município de Serra Azul de Minas -MG, realizar ampla pesquisa de 

mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a 

decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor Registrado. 

5.6. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após analise 

técnica e jurídica do Município de Serra Azul de Minas –MG, porém contemplará as 

entregas realizadas a partir da data do recebimento do pedido de reajuste. 

5.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o 

Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão 

realizados aos preços vigentes. 

5.6.2. Após a autorização de reajuste pelo município, será lavrado termo Aditivo com os 

novos preços a serem praticados. 

VI - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura. 

VII –DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1. As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 

Empenho/Autorização de Fornecimento para licitante vencedora pela Prefeitura Municipal de 

Serra Azul de Minas –MG, através do setor ou secretaria requerente. 

7.2. A empresa contratada deverá entregar os materiais/produtos nas condições e 

especificações constantes no Edital em especial o Termo de Referência e na Proposta 

Vencedora. 

7.2.1. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a descrição 

do objeto constante na Nota de Empenho e/ou OF (Ordem de Fornecimento), prevalecerá, 

sempre, a descrição do edital. 

7.3. Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada/detentora deverá entregar os 

produtos em um prazo máximo de 05 (cinco) dias. Sendo o pedido realizado de acordo com 

a demanda da Secretaria/setor solicitante. 

7.4. Todos os produtos devem estar em perfeitas condições de uso e devem atender às 

normas e leis vigentes. 

7.5. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a 

permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.  
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7.6. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para o 

Município 

7.7. No fornecimento dos produtos licitados, a Contratada/Detentora deverá manter-se em 

dia com todas as normas que regulam a atividade, sob pena de rescisão contratual e 

aplicação das penalidades cabíveis. 

7.8. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários 

designados/informados pela Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas -MG, que rejeitarão 

os que não estiverem de acordo com os pedidos de fornecimento quanto às especificações, 

quantidades e qualidade. 

7.9. A Contratada/Detentora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier 

a ser recusado, sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

7.9.1. No momento da entrega o material que apresentar qualquer imperfeição ou estar em 

desacordo com o solicitado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

contados da comunicação feita pelo setor requisitante. 

7.10 - Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado ao material em decorrência 

do transporte. 

VIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data final do período 

de adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contrato, em caso de entrega única. 

§ 1° - O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal de venda e 

dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto contratado e a apresentação das 

respectivas notas fiscais. 

§ 2° - Os preços poderão ser corrigidos a cada trimestre, conforme estabelecido no 

instrumento convocatório.  

§ 3° - Em caso do proponente não enviar nova tabela a cada trimestre, fica tendo 

validade à tabela anterior. 

§ 4° A existência deste certame não obriga a Administração a adquirir todas as 

mercadorias objeto dessa contratação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao contratado do registro 

preferência em igualdade de condições. 

8.2. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da 

data em que estas forem cumpridas.  
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8.3. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a seguinte 

documentação:   

8.3.1. Cópia da requisição do fornecimento do material; 

8.3.2. 1ª via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal - Fatura; 

8.3.3. Fatura, no caso de Nota Fiscal; 

8.3.4. Cópia reprográfica da Nota de Empenho; 

8.3.5. Na hipótese de existir nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) 

deverá(ão) acompanhar os demais documentos. 

8.4. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem 

de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para 

com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma 

optar pela rescisão contratual. 

8.5. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da 

data em que estas forem cumpridas.  

8.6 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, 

nem implicarão na aceitação dos materiais. 

8.7 - Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos 

da legislação específica aplicável. 

IX - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA/DETENTORA 

9.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas 

neste instrumento. 

9.2. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros 

de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder 

Público; 

9.3. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local 

determinado pela Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento; 

9.4. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite 

o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessários à Contratante, em até 48 (quarenta e oito), antes do prazo previsto para a 

entrega; 

9.5. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o 

pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e 
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quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, 

registros e demais atos pertinentes. 

9.6. Permitir o acesso à documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão 

concedentes de Convênios. 

9.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham 

a sofrer seus empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou de ação, 

ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu 

nome agir, decorrentes do ato de entrega e de armazenamento dos produtos. 

9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

9.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA. 

9.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições  de  habilitação  

exigidas para contratação, previstas na legislação em vigor. 

9.13. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato ou Ata de RP, conforme estabelecido no §1º do artigo 65. 

9.14. Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de Preços. 

X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/PREFEITURA 

10.1. Receber e conferir os produtos quando da entrega pela Contratada; 

10.2. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos produtos por ela 

(Contratada/Detentora) fornecidos. 

10.3. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento. 

10.4. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do produto 

fornecido pela Contratada para fins de verificação de qualidade. 

10.5. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou 

defeitos encontrados. 

10.6. Observar o disposto no Edital do Pregão Presencial. 

XI - PENALIDADES 

11.1.Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, no Edital de 

Licitação que precedeu esta Ata e demais normas pertinentes, a Detentora estará sujeita às 

penalidades abaixo discriminadas: 
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11.1.1. Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o Termo de 

Contrato, quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 

20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da contratação; 

11.1.1.1. Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a detentora que estiver 

impedida de assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não 

apresentação dos documentos devidamente atualizados quando solicitado. 

11.1.2. Multa por dia de atraso na entrega do material programado: 1,0% (um por cento) por 

dia sobre o valor da quantidade entregue com atraso, até o máximo de 10 (dez) dias; A 

partir desta data será considerado o atraso como inexecução parcial ou total do ajuste, 

conforme o caso, observado o disposto na Cláusula 9.1 desta Ata de R.P., incidindo as 

consequências legais e contratuais daí advindas. 

11.1.3. Multa pela entrega de material em desconformidade com as condições desta Ata: 

15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor do material a ser entregue, 

independentemente da obrigação de trocá-lo. 

11.1.4. Multa por descumprimento de cláusula contratual e/ou exigência da Unidade 

Requisitante: 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. 

11.1.5. Multa pela inexecução parcial da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor 

da parcela inexecutada, ou sobre o valor da quantidade executada com atraso superior a 10 

(dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias; a partir desta data será considerado como inexecução 

total do contrato. 

11.1.6. Multa pela inexecução total da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o seu 

valor; 

11.1.7. Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de 

Serra Azul de Minas -MG -MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, por falha ou fraude na 

execução do objeto do contrato. 

11.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

11.3. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor 

devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura 

Municipal de Serra Azul de Minas -MG. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será 

inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 

XII - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, às suas 

detentoras, o contraditório e a ampla defesa quando: 
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12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e 

da legislação, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos 

ajustes dela decorrentes; 

12.1.2. A Detentora não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente da Ata 

de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável; 

12.1.3. A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de tornarem-

se superiores aos praticados no mercado; 

12.1.4. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração. 

12.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por 

outro tipo de aviso. 

12.2.1. Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes 

consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

12.3. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a 

rescisão dos contratos em geral. 

XIII - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 

13.1. Caberá à Secretaria Municipal de Administração por meio do Setor de Compras, o 

gerenciamento, a administração e o controle do Sistema de Registro de Preços devendo 

proceder conforme Decreto Municipal N°.005/2017(que regulamenta o SRP) 

13.2. A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo titular da 

Pasta à qual pertencer a setor Requisitante, ou pela autoridade por ele delegada, ficando o 

setor responsável pelo cumprimento das disposições da presente Ata, bem assim da estrita 

observância das normas aplicáveis à matéria. 

13.3. O cancelamento total ou parcial do empenho obedecerá a mesma regra. 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica 

para a aquisição pretendida, devidamente justificada, sendo assegurada ao detentor do 

registro de preços a preferência em igualdade de condições. 

14.2 - A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Departamento de 

Compras e Licitações, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, 

sendo sua obrigação manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em 
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compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação que a precedeu. 

14.3 – Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as 

cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 

elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços. 

14.4 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões 

obedecerão ao Decreto N°005/2017 (que regulamenta o Sistema de Registro de preços em 

âmbito municipal), Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições 

desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente 

aos casos omissos. 

14.5 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação, 

seus Anexos e a Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial. 

XV – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Serro, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta 

cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de 

Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 

Serra Azul de Minas, Sexta-feira , 08 de Junho de 2018 

 

 

 

_____________________________ 

Leonardo do Carmo Coelho 

Prefeito Municipal 

 

____________________________ 

FELIPE CARDOSO 

ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA - EPP 

 

 

Testemunhas: 

 

1. ____________________________________________CPF:_________________ 

 

2._____________________________________________CPF:_________________ 


