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A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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ABERTURA: 30 DE JULHO  2019 AS 09:00HS   

 
PROPOSTA REALINHADA LOTE I   

 
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente a PREGÃO PRESENCIAL Nº 
046/2019, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS 0 KM, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL, pelo valor global de R$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais). 
 
Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta 
licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as 
cláusulas e condições previstas neste edital. 
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Licitante: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas EIRILI. CNPJ (MF) Nº: 03.093.776/0003-53 
LOTE I 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA/ 
MODELO 

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 
1 

VEÍCULO DE PASSAGEIRO, tipo ambulância (furgão), 
motorização mínima de 1.4, flex. (Gasolina e álcool), 02 
portas, capacidade para 02 ocupantes, ar condicionado 
com garantia de fábrica. Direção hidráulica, vidros e 
travas elétricas. Dados técnicos:  - 16 válvulas - 
potência liquida não inferior a: 95 cv (gasolina) e 98 cv 
(álcool) - sistema de alimentação manual - transmissão 
mínima 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré. O 
veículo cotado na proposta de preço deve ter suas 
características originais mantidas, não podendo nenhuma 
alteração ou adaptação ser realizada de modo a 
comprometer o desempenho original de fábrica. 
Condições de fornecimento: - o veículo a ser entregue 
deverá ser zero km, devendo ter ano/modelo de 
fabricação.  Equipado com todos os itens de segurança 
exigidos pelo DENATRAN; com frete incluso, com 
emplacamento total e cobertura para 12 meses. 
Assistência técnica local durante o período de garantia.  
 

UNID. 02 CHEVROLET / 
MONTANA 

R$ 90.000,00 R$ 180.000,00 
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Observação: 
ADAPTADO com janelas jatadas de correr nas laterais, 
sinalização acústica e visual no teto do veículo com sirene 
eletrônica de um tom, sigla ambulância invertida, 
divisória com janelas e vidros separando a cabine do 
compartimento do paciente, armário suspenso com 
portas de correr equipada com ar- condicionado duplo, 
maca fixa com rodas, com comprimento mínimo de 1.90 
metros, com encosto dobrável/reclinável, colchonete 
revestido em courvin, suporte e cilindro de oxigênio com 
válvula, suporte para o soro com pega de mão fixado no 
teto do veículo, banco tubular, para acomodação de duas 
pessoas com assento e encosto estofados, com dois 
cintos de segurança abdominais, piso antiderrapante, 
iluminação interna central e ventilador com interruptor 
independente; com logomarca do Município, na forma 
definida futuramente pela órgão 

 
VALOR GLOBAL DA R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS 
 
PAGAMENTO: Em até 30 (Trinta) DIAS 
 

Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2 



‘ 

 

 
 
 
  



L. 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 052/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Ng  168/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N2  027/2019 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Ng  052/2019 

— OB/ETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS O KM, 

PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL. 

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de 2019, o MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO 

POMBAL ESTADO DA BAHIA, através da Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ sob o ng 13.809.397/0001-09, localizada na Praça 

Domingos Ferreira de Brito, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia, por 

seu Prefeito Municipal o Sr. RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA, brasileiro, casado, 

portador da cédula de identidade RG nº 06.842.686-04 SSP/BA, inscrita no CNPF/MF 

sob o nº 905363.605-49, residente e domiciliado na Av. Paulo Cardoso de Oliveira 

Brita, nº 920, Bairro Centro, CEP 48.400-000, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia, 

  

doravante denominada, Órgão Gerenciador e a pessoa jurídica MANUPA COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIREU, inscrita no CNPJ sob nº 

03.093.776/0003-53, com sede Avenida Bernardo Manuel, nº 10.360, Loja 03, CEP: 

60.761-740, Mondubim, Fortaleza/CE, neste ato, representada por seu Procurador o 

Senhor Edson Pereira Borges, portador da cédula de identidade RG nº 11.584.809-62 

SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 025.421.435-52, e daqui por diante, denominada 

simplesmente Fornecedora Registrada, resolveH, na forma da Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte e sua alteração Lei 147/2014, Decreto Municipal de nº 

137/2012 que regulamenta a licitação na modalidade Pregão Presencial e Decreto 

PREGÃO PRESENCIAL SRP  Ng  027/20119 X ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Ng  052/2019 
Praça Domingos Ferreira de Brita, 	Bairro Gentio, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia, 

CEP. 48,400-000  -Tel  p5) 3276-4968—  E-mail:  licitocaopmribeira dopombal @hotrnail.com  



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Municipal de  ná  138/2012 que regulamenta o Sistema de Registro de Preço no 

Município de Ribeira do Pombal e demais normas sobre licitação em vigor, firmar a 

presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria 

Municipal, que emitiu seu parecer, conforme determina o Parágrafo Único do  Art.  38 

da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes condições. 

1. DO OBJETO: 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de veículos 

novos O Km, para atender as diversas Secretarias do Município de Ribeira do 

Pombal, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas, estabelecidas no Edital do Pregão Presencial SRP Ne 

027/2019, conforme abaixo: 

LOTE 01- PARTICIPAÇÃO AMPLA 

ITEM DESCRIÇÃO 	 i 
I  
MARCA Qtde. UNID. 

VALOR  
UNIT.  

VALOR 
TOTAL 

01 

VEÍCULO DE PASSAGEIRO, TIPO AMBULÂNCIA (FURGÃO), 
MOTORIZAÇÃO  MINIMA  DE 1.4,  FLEX  (GASOLINA E ÁLCOOL), 

02 PORTAS, 	CAPACIDADE PARA 02 OCUPANTES, AR 
CONDICIONADO COM GARANTIA DE FABRICA. DIREÇÃO 
HIDFtAULICA, 	VIDROS 	E 	TRAVAS 	ELETRICAS. 	DADOS 

TECNICOS: 	- 16 VÁLVULAS - POTENCIA LIQUIDA NÃO 

INFERIOR A: 95  CV  (GASouNA) E 99  CV  (ÁLCOOL) - SISTEMA 
DE ALIMENTAÇÃO MANUAL - TRANSMISSÃO  MINIMA  OS 
(CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) A RÉ 0 VEÍCULO  

COTADO NA 	PROPOSTA 	DE PREÇO DEVE TER SUAS 
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS MANTIDAS, NÃO PODENDO 
NENHUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO SER REALIZADA DE  

MODO A COMPROMETER O DESEMPENHO ORIGINAL DE 
FABRICA. CONDICOES DE FORNECIMENTO:- O VEICULO A SER 
ENTREGUE 	DEVERA 	SER 	ZERO 	KM, 	DEVENDO 	TER 
ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO. EQUIPADO COM TODOS 05 
ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO DENATRAN: COM 
FRETE INCLUSO, COM EMPLACAMENTO TOTAL E COBERTURA 
PARA 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL DURANTE O 
PERÍODO DE GARANTIA, 

MARCA 
Chevrolet  

MODELO 
Montana 

 

02  UN ID.  90.000,00 180.00Q 00 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

VEICULO TIPO AMBULÂNCIA PURGÃO SUPERIOR DE 10,5883  
INTERNO, POTÊNCIA MÍNIMA 129CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
AR CONDICIONADO 	DIANTEIRO 	ORIGINAL DE FABRICA, 
CILINDRADA SUPERIOR A 2.250, RODAS DE AÇO 6,5, PNEUS 
225/65 R16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE BSLTS, 
CARGA UM MÍNIMO 1.530KG, GARANTIA DE UM ANO OU 
100 MIL KM, MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO SUPERIOR MARCA 
A 5.540MT, ALTURA SUPERIOR A 2.490MT, MEDIDAS  Renault  

02 INTERNAS: SALÃO AMBULÂNCIA COMPRIMENTO SUPERIOR A  =MEW  02 UNID. 212.500,00 425_000,00 
3.080MT, ALTURA SUPERIOR A 1.890MT. CONDICOES DE  
FORNECIMENTO: - O VEICULO A SER ENTREGUE DEVERA SER 

Master  

ZERO KM, DEVENDO TER ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO. 
L2H2 

 
EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS 
PELO 	DENATRAN; 	COM 	FRETE 	INCLUSO, 	COM 
EMPLACAMENTO TOTAL E COBERTURA PARA 12 MESES. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL DURANTE O PERÍODO DE 
GARANTIA. 

TOTAL DO LOTE 01 605.000,00 

Seiscentos e cinco mil reais. 1 

OBSERVAÇÃO DO LOTE 01, ITEM 01 

ADAPTADO com janelas jatadas de correr nas laterais, sinalização acústica e visual no teto do veículo 

com sirene eletrônica de  urn  tom, sigla ambulância invertida, divisória com janelas e vidros separando a 

cabine do compartimento do paciente, armário  suspense corn  portas de correr equipada com ar-

condicionado duplo, maca fixa com rodas, com comprimento mínimo de 1.90 metros, com encosto 

dobrável/reclinável, colChonete revestido em courvin, suporte e cilindro de oxigênio  corn  válvula, 

suporte para o soro  coin  pega de mão fixado no teto do veículo, banco tubular, para acomodação de 
duas pessoas com assento e encosto estofados, com dois cintos de segurança abdominais, piso 
antiderrapante, iluminação Interna central e ventilador com interruptor independente; com logomarca 

do Município, na forma definida futuramente pela árgão. 

OBSERVAÇÃO DO LOTE 01, ITEM 02 (A TRANSFORMAÇÃO DEVERÁ SER SIMPLES 

REMOÇÃO) 

Revestimento interno no teto e laterais em fibra de vidro na cor branca,  corn  reforços e perfis de aço na 

linha automotiva, e isolação termo acústica em isopor de aço na linha automotiva, e isolação termo 

acústica em isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil 

acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretánica de uso da indústria 

automotiva, própria para tal finalidade. Revestimento do assoalho em chapas de compensado naval, com 

tratamento à prova de umidade, com 15 rnin de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico 

inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma 

perfeita assepsia. O1(uma) Janela corrediça, instalada na divisória original do veículo; 01(uma) Janela 

corrediça, instalada na porta lateral direita do compartimento do paciente, com aplicação de película 

jateada-03 (três) listras  centrals;  01(um) ventilador/exaUstor de 12 volts, instalado no teto do veículo 

para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente; 01(um) armário aéreo, instalado na 

3  
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lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em chapas de compensado naval  corn  

revestimento em fórmica texturIzada na cor branca,  portals  de correr em  acacia  transparente, utilizado 

para guarda de medicamentos,  corn  comprimento de 1200 mm; 01(uma) poltrona reclinável, 

confeccionada em estrutura de aço tratado, revestida em courvin e espuma injetada automotiva,  corn  

cinto de segurança abdominal; 01 (um) banco baú com capacidade para 03 pessoas, confeccionado em 

chapas de compensado naval com revestimento em ifórmica texturizada na cor branca, cantos 

arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos  

individuals  em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza;Toda fiação elétrica estará 

protegida por conduites de fácil acesso para manutenção e cabos  anti-chama  corn  terminais clipados nas 

pontas dos fios; iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias Led's, instaladas no teto do 

compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista; 01 (um) sinalizador 

acústico e visual, tipo Barra Linear de Led's e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência, no 

mínimo 01 (um)  ton;  Instalação de 01 (uma) Maca retrátil; 01 (uma) Prancha de Imobilização Adulto em 

prolipopileno; 06 (seis) Proteção tipo bolachas de aço inox para descanso das Rodas da maca retrátil; 01 

(um) — Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, 

umidificador, aspirador tipo  Venturi,  regulador de pressão, flux6metra e máscara de  silicone  c/ 

mangueira transparente; 01 (um) — Suporte para Cilindro: de oxigênio de 4 rre; 01 (um) instalação de 

cilindro de oxigênio de 4 ma - fornecido pela prefeitura; 01  (urn)  corrimão em alumínio polido, instalado 

na parte central do teto do compartimento do paciente,  corn  dois pontos de fiXação; 01 (um) — Suporte 

para soro e sangue, instalado junto ao corrimão; 

LOTE 03- PARTICIPAÇÃO AMPLA 

ITEM DESCRIÇÃO 
i 

MARCA Qtde UNI t) D. VALOR 
UNI-F. 

VALOR 
TOTAL 

01 

VEICULO TIPO CAMIONETA PICK-UP, COR A DEFINIR, ZERO 

KM, GASOLINA/ÁLCOOL -  FLEX  COM POTÊNCIA LIQUIDA 

EFETIVA  MINIMA  DE 140  CV,  CABINE DUPLA, COM TRAÇÃO 

4X2 INTEGRAL TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 05 

VELOCIDADES A FRENTE E 01 A RÉ, ANO E MODELO DE 
FABRICAÇÃO IGUAL OU POSTERIOR A DATA DO PEDIDO, 
CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 920 À 1.000 KG,  

TRAVAS 	ELÉTRICAS 	NAS 	04 	PORTAS; TRAVAMENTO 

MARCA 
Fiat  

MODELO 
T ro o 

 
03 UNID. 120.000,00 360.000,00 

\ 

AUTOMÁTICO DAS PORTAS; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO 
HIDRÁULICA; CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 
PONTOS; CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO DE 03 E 02 
PONTOS, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA 
EXIGIDOS PELO DENATRAN; COM FRETE INCLUSO, COM 
EMPLACAMENTO TOTAL E COBERTURA PARA 12 MESES. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL DURANTE O PERÍODO DE 
GARANTIA. EMPLACAMENTO EM 	NOME DO ÓRGÃO 

CONTRATANTE. 
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02 

VEICULO TIPO CAMIONETA PICK-UP, COR A DEFINIR, ZERO 
KM, DIESEL - POTÊNCIA LÍQUIDA EFETIVA MÍNIMA DE 160  
CV, °SINE  DUPLA, COM TRAÇÃO 4X4, MOTORIZAÇÃO: 23 
à 3.2. TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 05 
VELOCIDADES À FRENTE E 01 A RÉ, ANO E MODELO DE 
FABRICAÇÃO IGUAL OU POSTERIOR A DATA DO PEDIDO, 
CAPACIDADE  MINIMA  DE CARGA DE 1.000 À 1300 KG, 
TRAVAS ELÉTRICAS & VIDROS ELÉTRICOS NAS 04 PORTAS;  
TANQUE 	DE 	COMBUSTÍVEL: 70 À 80 UTROS; AR 
CONDICIONADO; 	DIREÇÃO 	HIDRÁULICA; 	CINTO 	DE 
SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 	PONTOS; CINTO DE 
SEGURANÇA TRASEIRO DE 03 E 02 PONTOS. EQUIPADO 
COM TODOS OS 'TENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO 
DENATRAN; COM FRETE INCLUSO, COM ENIPLACAMENTO 
TOTAL E COBERTURA PARA 12 	MESES. ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA LOCAL DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. 
EMPLACAMENTO EM NOME DO ORGÃO CONTRATANTE. 

MARCA 

MODELO 
Ford  

Ranger 

03 U MD. 152.500,00 457.500,00 

TOTAL DO LOTE 03 817.500,00 

Oitocentos e dezessete Mil e quinhentos reais. 

LOTE 04- PARTICIPAÇÃO AMPLA 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA Qtde. UNID.  
VALOR 
UNIT.  

VALOR 

TOTAL 

, 	01  

AMBULÂNCIA FURGÃO SUPERIOR DE 11 M1  INTERNO, 

POTÊNCIA  MINIMA 	130CV, 	DIREÇÃO 	HIDRÁULICA, 	AR 

CONDICIONADO 	DIANTEIRO 	ORIGINAL 	DE 	FABRICA, 

CILINDRADA SUPERIOR A 2.299, RODAS DE AÇO 6,5, PNEUS 

225/65 R16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE lOOLTS, 

CARGA ÚTIL MÍNIMO 1.433KG, GARANTIA DE UM ANO OU 

100 	MIL 	KM, 	MEDIDAS 	EXTERNAS: 	COMPRIMENTO  

SUPERIOR A 5.548MT, ALTURA SUPERIOR A 2.498MT, 

MEDIDAS INTERNAS: SALÃO AMBULÂNCIA COMPRIMENTO 

SUPERIOR A 3.080MT, ALTURA SUPERIOR A 1.894MT. 

nimitcp 

Renault  
MODELO 
Master  
13H2 

1 

01  UN ID.  304.500,00 304.500,00 

TOTAL DO LOTE 04 304.500,00 

Trezentos e quatro mil e 4uinhentos reais. 

DESCRIÇÃO DO VEICULO 

Ambulância furgão a 11, m3 interno, potência de 130CV, direção hidra:ulica, ar condicionado dianteiro original de fábrica, 

cilindrada a 2.299, rodas de aço 6,5, pneus 225/65 r16, tanque de combbstivel de 100Its, carga  (Ail  1.433kg, garantia de um 

ano ou 100 mil km, medidas externas: comprimento a 5-548mt, altura a 2.498mt medidas internas: salão ambulância 
comprimento a 3.080mt, altura superior a 1.894mt Descritivo transformação: Isolamento termo — atilstico sem emendas 
para total assepsia, conforme ABNT nbr 14.561/2000; Revestimento Interno, as paredes e as caixas de rodas se expostas 

deverão possuir revestimento Idêntico aos das paredes, que deverão ser revestidas de material lavável e resistente aos 

processos de limpeza e desinfecção comuns as superficies hospitalares podendo ser de  ?REV  (plástico reforçado com fibra de 
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vidro) laminadas, ou PRRI com espessura mínima de 3rnm moldada conforme geometria do veículo ou Acrilonitrila Butadieno 

Estireno (ABS) com espessura mínima de 3mm e todos  materials  devem estar em conformidade com a resolução do Contran 

Resolução Ne 498, de 29 de Julho de 2014; este material deverá ter adifivb antimicrobiano em sua composição comprovado 

por laudo de empresa regulamentada, fabricante vinculada também  corn  a empresa fornecedora e a licitante, permitindo 
rastreabilidade, que também deverão ser apresentados no envelope 1 juntamente  corn  o descritivo técnico do veículo;  Brake 
Light.  Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (lnsulfilme) nos vidros 

seguindo legislação em vigor.  Saida  de emergência nas Janelas laterais. Todas Poltronas em courvin lavável e impermeável, 

em cor clara,  individuals  retlinaveis, Maleiro inferior traseiro. Poltrona elevatória na lateral para acesso do cadeirante, 

Sistema Automático; Acionamento Eletro- hidráulico; ou elétrico; controle manual de fácil operação; peso do equipamento 

máximo de: 150 kg; capacidade de carga: 150 kg; tensão de alimentação i l2VDC; Revestimento em material lavável, de cor 

idêntica as demais. Piso Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestidd com material tipo vinil ou similar em  car  clara, de 

alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado., vedado em todas suas extremidades, Vinil 

adesivo para grafismo do veiculo, a ser definido posteriormente 0135: Os documentos comprobatórios aqui solicitados, 

quando não estiverem em nome do licitante, o mesmo deve ter vínculo comercial com as empresas, emissoras dos laudos, 

catálogos efou seus representantes, garantindo o piano atendimento aos pré-requisitos de proposta, fornecimento e 

garantias; balcão  corn  bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, 

local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento, confeccionada  ern  fibra de vidro de  car  clara, conforme 

ABNT nbr 14.561/2000; armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 lItros, confeccionada em fibra de vidro de 

cor clara, conforme ABNT nbr 14.561/2000; banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos 

em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costa individual e local para lixeira 

descartável; banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de 

segurança não retráteis e encosto de cabeça. Maca retrátil de alumínio  corn  colchonete e dotes de segurança; iluminação 

interna com 03 luminárias alógenas na teto, 03 luminárias no teto em  lads  e 06 luminárias em leds nos armários; marcador 

digital para bateria; iluminação em leda na  car  azul no beirai de acabamento do armário lado esquerdo e beiral de 

acabamento do banco baú; 01 farol de embarque instalado sabre a porta traseira; 04 tomadas internas 2p+tilovea; 02 tomada 

interna 12 vcc; caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; bateria auxiliar de 100 ah; painel de controle central 

com chaves disjuntores térmica; chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v de voltagem para 

1000 watts; reles com fusível; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05  torn;  luzes de advertência fixadas nas 

laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; 

instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; 03 comandos para troca de cilindros no painel 

central; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. Instalação de 01 ventilador / exaustor; 

vidro fixo e  cam  pelicula Jateada nas duas portas traseiras; vidro de correr e com película lateada na porta lateral; vidro de 

correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; 

balaústre fixado no teto; acabamentos em sicafiex (vedação de todos os cantos existentes); reforço fixado no 1%0, embaixo 

de todas as rodas da maca em alumínio ar condicionado para paciente prancha de resgate em polletileno. Cardioversor — 

instramed dimensões  corn pas:  - 30,0 cm (largura). - 21,5 cm (profundidade) - 28,0 cm laltura). Baseado no padrão 1.2.3. 

Modulo desfibrilador. Modulo  ECG.  Módulo de oxlmetria 01  bombe  de nfusão com equipo - mp20  cairn  bomba de Infusão 

peristáltica rotativa, indicada para administração de medicamentos ou agentes terapêuticos que necessitam controle de 

volume e velocidade de infusão. Programação para infusões parenterais e enterais Controle de vazão de 0,1 a 1.20(),Omith 

incremento de 0, Iml/h) no qual permite configurações  earn  uso adulto e infantil. Cadeira de rodas dobrável cadeira de 

estrutura em aço carbono, com tratamento antiferrugens; descansa-pés dobráveis,  ern  polietileno; para dimensões 

aproximadas: 70x100x100 (largura, profundidade e altura); capacidade de sustentação: 200 kg; tipo dobrável em duplo x, 

rodas dianteiras giratórias de 6, revestidas de borracha; rodas traseiras de 24",  arm  aro de impulsão em aço, com freios 

integrados e pneus maciços; assento em material lavável, encosto em material lavável. O equipamento deve possuir registro 

no ministério da saúde elou ANVISA. 01 ventilador/ respirador pulmonar adulto e pediátrico e  neonatal  - leistung pr4 gp 

modulo ventilatórlo: ventilação controla a volume, e eletrônico microprocessado. Pressão inspiratória  maxima  da via aérea 

alarme de pressão contínua alarme de baixo volume fonte de  ailment-al:,  de gases microprocessador. 
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ACESSO RIOS 

 

  

HAr 	condicionado 	para 	paciente; 

H Prancha de resgate em Polietileno. 

  

  

CARDIOVEFtSOR - INSTRAMED 

 

  

Dimensões com pás: - 30,0 cm (largura). - 21,5 cm (profundidade). - 28,0 cm (altura). 

 

  

Baseado no Padrão 1.2.3. 

  

  

Modulo Desfihritador. 

Modulo ECG.  

Módulo  de Oximetria 

  

     

     

     

Valor Global de R$ 1.727.000,00 (Um milhão, setecentos e vinte e sete mil reais) 

2. DA VIGÊNCIA: 

2.1. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 

de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

3. DAS OBRIGAÇÕES: 

3.1. 0 Órgão Gerenciador obriga-se a: 

a) efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo estabelecido 

nesta ATA; 

b) comunicar formal e imediatamente a Fornecedora Registrada qualquer 

anormalidade dos fornecimentos, podendo recusá-los caso não estejam de acordo 

com as exigências estabelecidas no edital de 'Pregão Presencial SRP  Ng  027/2019 e 

seus anexos; 
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c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como 

atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no 

instrumento convocatório e seus anexos; 

e) assegurar-se de que os preços contratados São os mais vantajosos para o Órgão 

Gerenciador, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 

f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos; 

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada; 

h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 

3.1.1. A fiscalização exercida pelo órgão Gerenciador não exrJuirá ou reduzirá a 

responsabilidade da Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execução 

do fornecimento. 

3.2. A Fornecedora Registrada obriga-se a: 

a) a aquisição deverá ser nos prazos constantes da proposta, contado desde o 

recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades solicitadas e de 

acordo com os preços aduzidos em sUa proposta e no local indicado pela 

Administração; 

b) atender prontamente quaisquer éxigências do servidor indicado pela 

Administração, inerentes ao objeto da contratação; 

c) manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as mesmas 

condições da habilitação. 

e) a aquisição deverá ser prestada rigorosamente de acordo com as 

especificações das respectivas propostas. 

f) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre a 

aquisição ofertados na licitação; 

g) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma; 

h) entregar o objeto em conformidade com o que foi licitado; 

I) fornecer a aquisição nos endereços e prazo in.dicados no edital; 
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j) fornecer a aquisição dentro do prazo estabelecido pelo Órgão Gerenciador, 

contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades 

propostas e no local indicado; 

k) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo 

estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador; 

I) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro 

de Preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador; 

m) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a 

terceiros durante a vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos; 

n) Responsabilizar-se, pela instalação, substituição, manutenção, troca de 

peças e suprimentos para o bom e total funcionamento dos equipamentos. 

4. DO FORNECIMENTO: 

4.1. 0 fornecimento do item registrados em Ata será solicitado mediante o envio da 

respectiva Ordem de fornecimento. 

4.2. Cada Ordem de fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição do 

fornecimento valor, assinatura do requisitante e data de expedição. 

43. A Ordem de fornecimento poderá ser enviada via fax à Fornecedora Registrada ou 

por qualquer outro meio hábil. 

4.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de fornecimento por mês. 

4.5. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas 

através das Ordens de Fornecimentos emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a 

  

entrega delas decorrente for prevista para data posterior ao seu vencimento. 

5. DA EXECUÇÃO E ATESTO DOS FORNECIMENTOS: 

5.1. Executar, por meio de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Ribeira do 

Pombal/Bahia, a fiscalização da execução e da qualidade dos fornecimentos e o ateste  
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das faturas correspondentes aos fornecimentos contratados, conforme detalhamento 

nas especificações; 

5.2. Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a prestar os 

fornecimentos no prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a 

ordem de classificação, sujeitando-se à desistente as penalidades previstas nesta Ata, 

sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 

5.3. A execução do fornecimento deverá ser reálizada nos locais descritos nas Ordens 

de Fornecimentos, emitida pela Secretaria solicitante. 

5.4. As aquisições deverão ser rigorosamente de acordo com as especificações das 

respectivas propostas, e nas mesmas condições. 

5.5. Após o atesto das Notas Fiscais por servidor designado pelo município de Ribeira 

do Pombal a mesma deverá constar número da Ordem de fornecimento, dados da 

conta bancária para depósito do pagamento, bem como prova de regularidade junto 

as Fazendas Estadual e Municipal, ao FGTS, CNDT e a Certidão Coniunta Negativa ou  

Certidão Coniunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos  

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida coniuntamente pela Secretaria  

da Receita Federal do Brasil  (REF)  e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  

(PG FN),  conforme a Portaria PGFN/RFB n.2 1.751, de 02 de outubro de 2014.  

6. DO PAGAMENTO: 

6.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até 30 (dias) a partir da 

entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 

6.2. 0 pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora Registrada 

encontra-se em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 

6.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha recolhido 

o valor de multa eventualmente aplicada.  
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6.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a 

mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Fornecedora Registrada 

tome as medidas saneadoras necessárias. 

6.5. 0 pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente 

da Fornecedora Registrada, indicada na propáa de preços, devendo para isto ficar 

explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser efetuado o crédito. 

6.6. 0 atraso no pagamento pela administração no prazo estipulado no subitern 14.1. 

por motivo de força maior, não garantem 	contratada o direito de suspensão 

imediato dos fornecimentos, as quais, só poderão fazer este mediante comunicação 

por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura mais antiga. 

6.7. 0 não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior 

sujeitará a contratada as sanções previstas no item 10. 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas decorrentes da aquisição dos veículos pela(s) Secretaria(s) Municipal 

(is) serão cobertas pela Lei Orçamentária do Município de Ribeira da Pombal. 

7.2. Caso esta Ata venha extra polar a exercício orçamentário vigente, as despesas com 

estes fornecimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de 

competência do exercício orçamentário vigente na data da realização da despesa. 

8. DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES: 

8.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes 

da Ata de Registro de Preços poderão ser repactuados, desde que comprovado o 

desequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado pela autoridade 

superior. 

8.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às disposições 

contidas no  art.  65 da Lei ne 8.666/93. 
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8.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, 

cabendo ao Órgão Gerenciador promover as necessárias negociações junto à 

Fornecedora Registrada. 

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

a) convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para redução de 

preços e sua consequente adequação ao Praticado no mercado; 

b) frustrada a negociação, a Fornecedora Registrada será liberada do 

compromisso assumido; 

c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a 

Fornecedora Registrada, mediante requerimento devidamente comprovado, não 

puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

a) liberar a Fornecedora Registrada do ornpromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 

8.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 
i 

revogação da Ata, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

9. DAS PENALIDADES: 

9.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, no mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços/contrato e 

deixar de assina-los após convocação, comportar-se de modo inidilineo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e de 

ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
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de até 05 (cinco) anos, enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

92. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega da 

Ordem de fornecimento ou da assinatura da Ata de Registro de Preços, será convocada 

outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar com a 

Administração, e assim sucessivamente. 

9.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadarnente, a assinar a Ata de Registro de 

Preços ou a receber a Ordem de fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por 

cento) do valor global de sua proposta em favor do Município, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções cabíveis. 

9.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução 

total ou parcial da Ata de Registro de Preços: 

I - Advertência; 

II - Multa administrativa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder os 

prazos de entrega e/ou atendimento às solicitações da fiscalização da PMRP indicadas 

no presente Edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei 

civil; 

Ill - Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global 

contratado/registrado, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de 

qualquer natureza, seja contratual ou legal; 

93. As multas moratórias e administrativas pod'erão ser aplicadas cumulativamente ou 

individualmente, não impedindo que a PMRP rescinda unilateralmente o contrato/ata 

de registro e aplique as demais sanções cabíveis. 

9.6. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, quando for o caso, 

cobrada judicialmente, em consonância com aS parágrafos 29 e 39 do artigo 86 da Lei 

Federal 8.666193. 
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9.7. A aplicação de multas no elidirá o direito da PMRP de, face ao descumprimento 

do pactuado, rescindir, de pleno direito, o contrato/ata de registro que vier a ser 

celebrado, independente de ação, notificação oU interpelação judicial ou extrajudicial, 

sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

9.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores e o 

processo transcorrerá de acordo com rito próprio regulamentado no âmbito municipal, 

garantido sempre o contraditório e ampla defesa. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 

10.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) no fornecer os veículos objeto da Ordem de fornecimento devidamente 

expedida, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; e 

d) tiver presentes razões de interesse público. 

10.2. 0 cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão 

Gerenciador. 

10.3. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu preço 

registrado na ocorrência de fato superveniente j devidamente comprovado, que venha 

comprometer a perfeita execução dos compromissos assumidos, decorrente de caso 

fortuito ou de força maior. 

11. DA PUBLICAÇÃO: 
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11.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por 

extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo de até 20 (vinte) dias da data da sua 

assinatura. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos 

da proposta e da habilitação apresentados peia Fornecedora Registrada farão parte 

desta Ata de Registro de Preços. 

13. DO FORO: 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir qualquer dúvida 

oriunda desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por 

mais privilegiado que seja. 

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a 

presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 

(duas) vias, de igual tear e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido 

arquivada uma via na Sede Administrativa do Município de Ribeira do Pombal, 
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MANUPA COM. D  EQUIP.  E FERRA.  EMU  

CkIPJ sob n',2 03.'93,776/0003-53 
Edson Pereira Borges 
Fornecedora Registrada 
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