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Ate de Íêgistro dê preço, para REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E PÂRCELADA ÂOUrSrÇÂO DE 02 ÂMBUúNCnS PÂRA ÂTEÍ{D|MENTOS NA

UNIDADE HOSPITALAR DE POSSE.
MOdEIidEdE: PREGÃO PRESET{CIÂL

PÍoce§3o Nô: 5728/2021

Vâlidâdê: í2 rilESES

Fornecedor:
CPF/CNPJ:

LOIE IlE

Às O9 0Ohís do dra 09 de novembío de 2021 ncra MUNICIPIO DE POSSE. Íeunríam-se no(a) SALA DA COMTSSÀO

PERMANENTE DE LICITAÇÂO, situada á AVENIDA PADRE TRAJANO 55 ,CENTRO, CEP: 7390000, inscrito no CNPJ sob o no 01.743 33í000,,62. o
PregoerÍo, nos lermos da Lel Federal n' 8666/1993 e das demâjs normas legais aplicávêis, coníorme a classificáção dâs píoposlâs apíesentadas no PREGÃO

PRESENCIAL, Editál de LcúaÉo no 065/2021, do Íesultâdo do julgamenlo das PÍopostas de Prêços, publicâdâ na imprensa oÍicial do Municipio, sem píeluizo

cre oulras tormas de drwlgação e homolcaadâ pêlo(a) Sr Helder Sdva Bonfm. cb píocesso âcima reÍeíenciado. RESOLVE rêgistrar os preços pare objeto
Reg|stÍo de PÍeços peTe ÍúUía e êvenIua| compía de REGISTRO DE PREçO PARA EVENTUAL E PARCETADA AOUISIÇÀO DE 02 AMBUú CÁS PARA

ATENDIMENTOS NA UNIOÂDE HOSPITALAR DE POSSE na modalidade PREGÃO PRESENCIAL lipo menoÍ pÍeço por rcm, tendo por fnalidade o SISTEÀIA

DE REGISTRO DE PREçOS. parâ âtendeí o(a) MUNICIPIO DE POSSE, teodo sido o(s) rêíêÍido(s) píeço(s) oferecdo (s) pela(s) empresa(s) cuias proposlâs

íoram(íoü clâssúcáde(s) e declarada(s) veflcedora(s) no cêneme ecime numeradc, como segue

1 objeto Regrstro de Píeço6 paía Íutura e evenluâl compra de REGISÍRO OE PREçO PARA EVENTUAL E PARCELAOA AOUISIÇÃO OE 02 AMBUúNCIAS
PÂRAATENDIMENTOS NAUNIDADE HOSPIÍÂLÂR DÊ POSSE paÍa a sede do(e) MUNICIPIO 0E POSSE. nosteímosdoart 15. ll, da La no 8 666/93

GLÁUSULA SEGUNDA- oAVÂLIoÂDE E Do REAJUSTAiiENÍo oos PREÇos

21 A presênte Atâ de Registío de Preços iêrá a vâhdade de 12 meses sem alteraÉo dos quantdativos ongimlmenle registrados, conloÍme necessidade dâ

AdmnistÍação

22 Dntanle â vqência dâ Ala os preços Íêgslrados sêrão Í)(os e iíÍeajuslávers, exceto ôas hipóteses deconêntes e c,evdamente comprovâdas das stluaçóes
pÍevrstâs ná alineâ 'd' do rnoso ll do arl 65 dâ Ler n o 8 666/93 ou de reduçáo dos preÇos pralrcados no mercâdo

2 3 Mesmo comprovadâ â ocoírêrEra c,e elueção píêüsta na alinêâ 'd" do rnciso ll do art 65 dâ Ler n ô 8 666/93, a Admanistreção, se iulgâr conveniente. podêrá

optaÍ por cencelea â Ala e inicrâr outro processo hcitalôrio.

24 CompÍovâda a rêdúÉo dos píeços píaticãdos no mêícado nas mesmâs coúiçôes do rêgistÍo, e deíinido o novo paêço márimo a ser pago pêla

AdmrnisÍação. o Proponenle íegistíado seÍá convocedo pelqa) MUNIGIPIO DE POSSE, pâra â deúda alteÍ4ão do veloí Íegistrâdc emAtiâ

25 DuÍante o prazo de validâde dêstá Ata de RegistÍo de Píêço o(â) MUNICIPIO DE POSSE, náo s€rá obíigâdâ a Írmaí as contratâções que dêlâ po{,erão

advrí. Íêcultândose a realEaÉo de lacitaçào especifca párá a âquisição pÍetêndida, sendo assegurado ao beneficjário do registro píeíerênciâ (rs fomecimento eín
qualdacle clê condiÇôes

cLÁusuLA TERCETRÁ- DAs sAt{çô€s

31 Com Íulcro no arligo 7c cla Ler 10 520/2002 e âúgos 86e87 da Lei n" 8 666/93, e Adminrst.açáo poderá, garanlida a pÍévrâ

aqudEálâíos as segu,ntes penahc,edes, sem pÍEuizo das Íesponsabhc,ádes ovile cnminâl

a)Advêrlêncra. ôos casos de menoÍ gravidâde.

b) Mullâ

b 2) 0 3% (tíés déoííos por cento) ao dra. elé o 3f (tri(Ésimo) dlâ c,e atraso. sobíe o velor tolal da pârte do fornecimento ou seívço nào realizadoi

b1) 10% (dez por cênto) sobÍe o valor da nola de empenho ou do contrato em caso de descumprimento tolal da obÍigâçáo. rnclúsive no da íecusa do
âdjudicatário em Íirmar o coírtrato. dentro de os{clnco) dias contados da data de sua convocaçêo.

b 3) 0,7% (sete décrm6 por cênto), por cada dia de atraso subseqúente ao 3oo(lÍqésrmo) sobÍe o valor da parte do fomêcimento ou seÍvi náo reel

f'
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c) As multas preüslas na letra "a" deslê instrumenlo podeíão, a criléÍio dâ AdministÍaÉo, sêÍ aphcâdas isoladas ou conjuntamenle cdn outras sânÇôes, a

depender do gíâu de iíÍÍação cometida pelo adludicaláÍioi

d) Quando âdicadas as multas deveráo seí pâgâs esponlaneamenle no pra2o máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzdâs do vãlor corÍespondente ao

valoÍ do íoÍnêomento, após pÍévio pr@esso adm inÉtaativo. gBrenlrda a ample deÍesa e o conlaadilórao ou ainda. cobrâdas Judic€lmenlei

0

tl

0 declaíaÉo de rndonedade paÍa lrc(aÍ ou contrataÍ com a ÂdmrruslraÉo Pública. enquanto peíaÍurerem os mol|vos determrnanles da punrÉo ou atê que seia

promovrda a reabilitaçâo, perânle a própÍia aulorídade que aplicou á penalidade, que seíá concedrdâ sêmpre que â contratada Íessarcrr â Âdmrrustrâção pelos

preiuizos resultanles ê aÉs decorÍido o píazo de sânçà) âphcâda com bâse na alinea anteÍior

g) Alêm das penâhdades cilâdas. â licilante vencedorâ íicârá suFitâ ao câncelamento de sue rnscÍiÇáo no Cadastro de FoÍnecedoÍes do(a) MUNICIPIO OE

POSSE e no quê couber às demais peíalióades Íefeíidas na Lei 8 666/93

e) suspensâo tempoÍária do órefo de particrpar de liotação e rmpêdimenlo de conlralar com o(a) MUNICIPIO DE POSSE pelo prâzo de até 2 (dors) anosi

h) Comprovado impêdimentô ou reconheoda forcá maioí devidamente justificâdo e aceitos pêla Adminislração do Ôrgáo, a hcitiânte vêncedoía ficârá isenta das

penâldedês mencimadas

i) As sanÇões de advertêncaa e de rmpedamento de llcilar e coítrâtar com â Adminslíaç.áo do(a) MUNICIPIO DE POSSE, poderá ser aplicadas á licitente

vencedoÍa junlamenle com a dê rhulla, dgscontandêâ do6 pagemêntos a seíêm eletuados

CúUSULA QUARTA - DA UnLzAÇÂO DA ATA E DOS PREÇOS

4 1 Podeíá ulrhzarse da Âla de Regislro de PÍeços qualquer órgáo ou entidade da AdminislraÇão que não lenha parliopado do ceÍlame mêdiante prévia

coÍlsulta ao óÍgão gerencradoí desde que deúdamenle compÍovada a vânlâgem e. íê§pertâdas no que coubet âs condiÇóes e as regras estabêlecrdas nâ Ler no

ô I 666/1993 e OecÍeto FedêÍel n" 7 892/2013, bem como deveíáo seÍ obsêrvadas ás condrções estabelecdas no inslÍumento conv@atóÍo

4 2 CabeÍá ao loínecedoÍ bênefcráno da Ata de Rêgistro de Prêços. obseívadas a condiçáo nelâ estâbelecidas, optar pele acêiteÇão ou náo do fo.neomento

d€coÍrente de adgsáo, desde que não prêjuclique as obrigeçóes píesenles e futuras c,ecoíÍenles da ata, assumidas com órgào gerencrador

4 3 As aquisiçôês ou contratações adicionais â que se reÍe.ê o item anterioÍ nào poderào excedeí. poí oÍgáo ou enlidade. a cem poí cênlo dos quantitatjvos dos

úeÍrs do inslÍumenlo convocátódo e regislíados nâ ata de rcgistro dê píeÇos parâ o óÍgão geíenciâdor e oígãos perliopantes.

4 4 O quãntilâlivo decoíÍente dâs âdesóes à etâ de registío de preços náo podêÍá exceder. na totalidade ao quintuplo do quantitativo de cãdâ item íegi§trâdo nâ

ala cle Íegistro de preços párâ o oígáo gerenciador e óÍgáos pârticipanles independêntemêntê do númêro de órgàos não pârticrpantes que adenrem

4 5 O pÍeço oíeíádo pela empíesá sgnatáÍiâ ú pÍesênte Atra de Regislío de Pí@s é o espeofcádo em Anexo, de acoído co.n e respeclive dassm@ão no

PÍegáo

46 Em cáda íorneomenlo decoríenle clesla Ata. seíâo observadas, quânlo âo píeÇo. as cláusules e condiÇões constantes c,o Edital n'065/2021. Modalidade

PREGÃo PRESENCIAL, que â píecedeu e integra o presenle instrumento de compÍomisso

CúUSULA QUII{ÍÂ - Do LocAL E PRÂzo DE EiITREGA

5 1 os píodúos objelo dêsla licitaÉo deveÍáo ser entregues nos prazos e pÍeços êstipulâdos

5 2 A câde Íoaneomento. o pÍazo cb enlrega do prodlro será acoídado pela umdade requisrtante. não podmdo, lodavia, úAãpassar 20

Íelrrada do empenho pelo Íomecedoí

CúUSULÀ SEXTA - OO PAGAI'EI,ITO

6 1 O pagâmento ÍefeÍente ao Íorneomento ctos pÍodutos serà COiIFORME EDITAL apos protocolizaÇão e ace{açào da Note Fiscâl/F

Unáo Estado, Municlpal e Trâbelhista. seído quê as mesmãs deveíáo sempÍe apíesentar datâ de valida<b p6terioí á data cle

Fiscars

Notas

6 2 Na ocoÍÍênc€ de Íeieçâo da (s) Nota(§) F6aál(is), molivac,â poí eÍÍo oú incorÍeçôes o píâzo paía pagÊmeílo pâssâÉ a ser conlado a paúr dâ (lâta da sua

reapÍesenlaÇão

6 3 Se houveí airâso apó§ o píâzo píevisto, as fâtuías seíáo pagas acresoclas dê luros simplês de more de 6'?6 (§eas poÍ cento) ao ano, aplicândlse e píôrale-

úe da data do venclmento até o eÍetavo pagamento, desde que sollotado pêle Empresa

devrdãmente aleslâdâ pelá comissào competênte Parâ íins de pagamento ainda será sohcitiadâ a apresenlâçáo dâs cerlidês

6 4 Nenhum pagâmento será eÍetuâdo à lcitante vencedoía enquanto penclênte de liqudaçáo qualquer obngaÉo ÍináncêaÍa. sêm que rsso geíê clúe(o à

CLAUSULA SÉNMA - DAÂUTORIZAÇÁO PARAAOUISIÇÂO E EUTSSÂO DO EMPETHO

4 7 A câda tornecimento. o píêÇo unítáÍio a seí pago seíá o constante da pÍopo6ta epíesentade pela empresa (bteíttoÍa (h píesêntê Atâ, as quais tamtÉm a

integÍem

dras

{
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7 1 A aqursréo do obieto da presenteAta de Registro de Píêlrs sêÍáo autorizada3, coníoíme a ne@ssidâde, pêlo cestor.

7 2 Â emassão do empenho. sua rêlificação ou cancêlamênto, total oll parciat sÉrá iguatmente atjtoíüda pêlo cestor

7 3 As âdesôes à Ate de RêgislÍo de Píeço6 seíão aúoíizadas pellc ÔOào GeÍencjadoí. desdê que obseívdas as condiçóes estâbelecidâs no anstÍumento

cúusul^ otTAvÂ - DAs DrsposrÇôEs Fr{ats
8 1 lnlegrâm esta Ata, o edital de Licitaçáo n o 06í2021, Modalrdêde PREGÃO PRESENCTAL e seus anexos. a(s) proposta(s) da(s) empresâ(s)l

REAVELVEICULOS EIRELICNPJ 30 260 534/0001-04, classiÍicâdas no certame súpíe numêrado.

8 2 Frcâ elêrlo o foío deste Munrcipio. pâra diímir queEquer quesló€s d.gconenles da údrzeção da pÍe§ente atã

8 3 DO GESTOR DAARP Sêrá desgnac,o servidor responsável pelo âcompanhamenlo e fiscalizaÉo quanlo à completa êxecuçào do Conlralo. conío.me exige
o rnoso Xx. do aÍt 16dá lN n" 015/m12, doTribunalcle Conlâs dos Mun,cipio§ do Estiâdo de Goiás. na ausência fic€ designado o(a) seMdo(a)

POSSE. 12 de novembÍo de 2021

Equipe

GIOVAN NES DA SI
rRo

591 8l

u6 277

827 511 021-15

contrâtâdas

LVEICULOS EIRELI

o

RONALOO LUIZALVES
COM PROCURAÇÁO

380 503 741-49

{t


