ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 066/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022 – SRP Nº 035/2022
VALIDADE 12 (DOZE) MESES
PREÂMBULO
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, Estado de Minas
Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 18.239.624/0001-21, com sede na
Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro Vila Sônia, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, CEP 37.235000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Rossano de Oliveira, brasileiro, casado,
bancário, inscrito no CPF nº 376.391.376-91, Cédula de Identidade nº M-1.725.785, expedida pela
SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 23, Centro, nesta cidade de Coqueiral, Estado
de Minas Gerais, Cep: 37.235-000, considerando o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº
066/2022, Pregão Presencial nº 037/2022, e SRP - Sistema de Registro de Preço nº 035/2022, conforme
documentação anexa, tendo por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PARA A SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIOS, ROUPA DE CAMA BERÇO, UTENSÍLIO DE COZINHA, EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA,

EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS

PARA

MANUTENÇÃO

DAS

ATIVIDADES E SERVIÇOS PREVISTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA / PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E A
CASA LAR "DONA NELINHA", ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS; MONTAGEM; FRETE INCLUSO DA
ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, para atender as
necessidades desta municipalidade, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Edital e
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Processo Administrativo Licitatório, RESOLVE registrar os preços da empresa: LUIZ DIAS DE CASTRO
FILHO - ME, empresa privada, inscrita no CNPJ sob o nº 03.658.257/0001-23, com sede na Avenida
Monsenhor Alderigi, nº 500, Bairro Jardim Country Club, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais, Cep: 37.704-284, neste ato representado(a) pelo(a) sócio(a) administrador(a) o(a) Sr(a). Luiz Dias
de Castro Filho, brasileiro(a), casado(a), empresário(a), inscrito(a) no CPF nº 527.338.826-00, Cédula de
Identidade nº M-4.806.633, expedida pelo SSP/MG, residente e domiciliado(a) na Rua Flávio Euler, nº 40,
Bairro Jardim Country Club, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.704-320, nas
quantidades estimadas na Cláusula Primeira desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a
classificação por ela alcançada, conforme especificações constantes no Anexo I do edital, atendendo as
condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes da presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 099/2022, sujeitando- se as partes às normas constantes das Leis nº 8.666/1993 e
10.520/2002, alterações e demais normas aplicáveis, em conformidade com as disposições a seguir:

1ª CLÁUSULA - DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS; PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO,
MOBILIÁRIOS, ROUPA DE CAMA BERÇO, UTENSÍLIO DE COZINHA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS
PREVISTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA / PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E A CASA LAR "DONA
NELINHA", ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS; MONTAGEM; FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A
SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E
ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, para atender as necessidades desta
2

municipalidade, conforme especificados no Termo de Referência do respectivo procedimento licitatório,
onde a vencedora obriga-se a entrega do objeto do Processo Administrativo Licitatório nº 066/2022,
Pregão Presencial nº 037/2022, SRP - Sistema de Registro de Preços nº 035/2022, Adjudicado e
Homologado em 20/07/2022, sujeitando-se a atender rigorosamente os termos do Edital desta licitação
e seus anexos que fazem parte desta Ata, inclusive o limite de quantitativos estabelecidos e ofertados
neste processo:
Seq.
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Item
16231

13

16233

Descrição/Especificação
BALANÇA PEDIATRA DIGITAL
COMPLETA - balança pediátrica
eletrônica: capacidades 15 kg
com divisões de 5 g / ou 30 kg com
divisões de 10 g; concha
anatômica em polipropileno com
medida 540 x 290 mm injetada
em material anti-germes; display
led com 6 dígitos de 14,2 mm de
altura e 8,1 mm de largura;
estrutura interna em aço carbono
acabamento bicromatizado; pés
reguláveis em borracha sintética;
fonte externa 90 a 240 vac c/
chaveamento automático; função
tara até capacidade máxima da
balança;
homologadas
pelo
inmetro e aferidas pelo ipem; 01
ano de garantia.
BOMBA DE INFUSAO PARA
EQUIPO UNIVERSAL - bomba de
infusão com sistema de infusão
linear
universal,
microprocessada, para infusão
por via enteral ou parenteral.
Utiliza descartável de qualquer
marca com duração de, pelo
menos, 72h. Possuir, ao menos,
cinco modos de programação
incluindo: volume x tempo,
volume x vazão e peso x
concentração x dose. Volume
limite: 0,1 a 9999,9 ml. Vazão
limite: 0,1 a 1200 ml; tempo
limite: 99h59min. Ajustes de
bolus e kvo em vazão e volume.
Possuir as seguintes funções:
ajuste de data e hora, volume

UN
UN

Marca
balmak

Quantidade
5,0000

UN

biosensor

2,0000

Unitário
782,0000

Total
3.910,00

4.060,0000

8.120,00
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sonoro, bloqueio de teclado,
dados da última infusão,
biblioteca de drogas (mínimo de
150 drogas), ajuste de oclusão,
ajustes dos sensores de gotas e
ar, possibilidade de alterar a
vazão sem interromper a infusão
e zerar o volume. Sensor de ar na
linha deve possuir três níveis de
ajustes. Display deve apresentar
volume
infundido,
volume
restante, tempo restante de
infusão, indicador de nível de
bateria, indicador gráfico de
gotejamento real, indicador de
pressão e de bloqueio de teclado.
Pré-alarmes de fim de bateria, fim
de infusão e fim de volume do
frasco. Alarmes visuais e sonoros
de espera (stand-by), vazão livre,
kvo,
infusão
interrompida,
oclusão, ar na linha, porta aberta,
bateria baixa, bateria crítica, erro
de programação, bomba sem
equipo,
sensor
de
gotas
desabilitado e sensor de ar
desligado.
Possuir
bateria
recarregável de níquel- metal
hidreto de longa vida com
autonomia de até 5 horas, cabo
de alimentação e manual do
usuário no idioma português.
Possibilitar o download dos dados
de infusão pelo software através
de comunicação por uma porta
usb (conectividade). Operar em
95 a 240 v~e frequência de
alimentação de 50/60 hz.possuir
saída para alimentação externa 912v(dc). Proteção contra choques
elétricos. Possuir histórico de
pelo menos 2000 eventos.
Possibilitar acoplamento de ao
menos 3 bombas. Duração de
bateria: 5h a 25ml/h,bivolt
automático, proteção contra
água ipx2 e peso máximo 2,5kg.
Estar de acordo com a norma
abnt nbr iec 60601-2-24:2015.uso
hospitalar
e
ambulatorial.
Utilizada com equipos registrados
para serem utilizados em bombas
de infusão (registro anvisa e

4

20
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certificação inmetro). Registro
m.s. Apresentar dados de
identificação, instruções de uso,
procedência, nº do lote, nº do
registro m.s. Data e prazo de
validade
DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR
MONITOR/BIFÁSICO:
Cardioversor
desfibrilador
monitor/bifásico com marca
passo e DEA para uso adulto,
pediátrico
e
neonatal
desfibrilador/cardioversor
portátil com tecnologia de onda
bifásica
para
choque;
possibilidade de desfibrilação em
modo
sincronizado
(cardioversão)
e
não
sincronizado;
desfibrilação
manual com escala, selecionável
no painel frontal e nas pás de
desfibrilação, com botão de
descarga nas pás e no painel
frontal (para dea); pás de
desfibrilação externa adulta com
pediátrica e neonatal embutida;
deve permitir a carga de energia
máxima em até 9 segundos com
bateria totalmente carregada;
monitor de ECG com traçado
contínuo através de tela LCD
colorida de alta resolução com no
mínimo 6?; indicação de contato
das pás (na tela ou diretamente
nas pás); captação do ECG através
de cabo de paciente, eletrodo de
multifunção ou através das pás
externas;
eletrodos
de
desfibrilação e pá de desfibrilação
devem utilizar o mesmo conector.
Ter marca-passo transcutâneo
integrado de corrente constante
(pulso quadrado) com ajuste de 0
(zero) a 200 ma, e largura de
pulso entre 20 a 40ms, com ajuste
de freqüência entre 40 a 170 ppm
no mínimo, deve possuir modos
manual e semi-automático de
desfibrilação (dea); registro de
ECG através de papel com largura
mínima de 50mm, manual ou
automático, após desfibrilação ou
qualquer evento acionador de

UN

prolife

1,0000

24.745,6000

24.745,60

5

27
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alarme; deve realizar autoteste
para verificar a funcionalidade do
equipamento, carga e descarga
do choque e carga da bateria;
fonte interna para alimentação
em rede alternada 110/220v
automático e recarga da bateria;
bateria recarregável de íon lítio
com autonomia mínima para 2
(duas) horas de monitorização
contínua de ECG sem a
necessidade de troca ou recarga
durante este período; baterias
com fácil remoção para trocas
podendo ser feita pelo próprio
usuário, sem a necessidade de
desmontar o equipamento. Deve
possuir proteção contra entrada
de líquidos (ligado com bateria)
igual ou superior a ipx4; deve
pesar no máximo 6kg (+/- 20%)
com
a
bateria
instalada.
Acessórios mínimos: - 01(um)
conjunto de pás externas; 01(um)
cabo de paciente de 5 vias;
01(uma) bateria recarregável íon
lítio; 01(um) conjunto de eletrodo
descartável de multifunção;
01(um) bloco ou rolo de papel
para registrador; 1(um) conjunto
de pás internas 01(um) cabo para
marca-passo e DEA (multifunção);
01(um) cabo de alimentação.
Fornecimento de manual de
operação
atualizado
em
português que deverá ser
entregue com o equipamento.
Todos os custos envolvidos com
armazenamento e transporte do
equipamento até o local de
instalação serão por conta do
fornecedor.
Montagem
e
instalação do equipamento sem
ônus adicional para a Prefeitura
de Coqueiral /MG. Deverá
acompanhar a proposta um
catálogo ilustrativo colorido do
material ofertado.
FOCO CLINICO HOSPITALAR LUZ
LED - Foco clínico com lâmpada
halógena de 50w (luz branca),
com haste flexivel cromada e
espelho, base sobre rodízios,

UN

mikatos

4,0000

360,0000

1.440,00

6

37
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39
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220v, cabo de energia com dois
metros de comprimento utilizado
em ginecologia.
MACA FIXA DE FERRO - Armação
tubular
em
epóxi,
leito
acolchoado
em
espuma
densidade 23 e napa, cabeceira
reclinável. Acompanha suporte
para lençol de papel descartável
de 50cm. Pés com ponteiras de
PVC. - Cabeceira Regulável (3
posições); - Montagem fácil e
rápida; - Facilidade higienização;
Dimensões aproximadas: 1,80 m
comp. X 60 cm larg. X 80 cm altura
Suporta até: 90 Kg Cubagem:
1,022 M³ Peso: 22 Kg.
MESA DE EXAME GINECOLÓGICO
(CAMA
PARA
EXAME
GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ) Estrutura em madeira com
espessura mínima de 15 mm,
MDF de fabricante certificado,
revestido
em
laminado
decorativo, na cor bege. Deverá
possuir duas (2) gavetas e uma (1)
porta em cada lado, urna (1) porta
central com uma prateleira
interna. Os puxadores deverão
ser metal e cromados. O
revestimento interno do móvel
deverá ser do mesmo material da
parte externa. As gavetas deverão
ser deslizantes, através de
corrediças
telescópicas.
As
dobradiças deverão ser 35 mm. O
leito deverá ser estofado,
revestido em courvim preto,
sendo as partes anterior e
posterior do leito ajustável
através de cremalheiras duplas,
unidas entre si, fabricadas em aço
inoxidável, com no mínimo
quatro (4) posições. O móvel
deverá vir acompanhado de um
par de perneiras anatômicas, em
poliuretano
injetado,
que
permitam ajuste de altura e com
mobilidade antero-posterior. A
fixação desta haste deverá ser
feita através de uma estrutura
com no mínimo 14 X 5,5 cm.
Deverá possuir gaveta para

UN

salutem

5,0000

548,0000

2.740,00

UN

salutem

2,0000

2.158,0000

4.316,00
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escoamento de líquidos, em aço
inox e puxador em inox. A gaveta
deverá possuir o mesmo tamanho
da abertura feito no móvel para a
mesma, não podendo ficar
espaço para acúmulo de sujeiras.
A gaveta fechada não poderá ficar
mais do que 2 cm internamente
ao móvel. Dimensões do móvel
(variação
permitida
5%):
Comprimento 1,85m; largura
0,64m; altura 0,76m. Dimensões
do
estofamento
(variação
permitida 5%): Comprimento
1,85m; largura 0,64m; altura na
cabeceira 0,15m e nos pés e parte
central 0,10m. O revestimento
estofado deverá apresentar
espuma com densidade 28,
revestida em courvim soft 8
preto. A marca do fabricante
deverá vir gravada na maca ou em
plaqueta metálica fixada de
forma resistente na cama.
Garantia de 1(um) ano. Fabricado
de
acordo
com
Padrões
Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT.
MESA PARA ECG - Mesa Carro
suporte para eletrocardiógrafo;
Construído em estrutura tubular
e chapa metálica; Tratamento
anti-corrosivo
e
pintura
eletrostática a pó; Resina epóxipoliester polimerizado em estufa
. Com 4 rodízios de movimento de
360 graus sendo dois com freio;
Com bandeja superior para
montagem do equipamento.
Acompanhado de cesto metálico
com bolsa plástica para cabos e
acessórios.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Parâmetros
básicos:
eletrocardiograma
(ecg);
oxímetria de pulso (spo2);
pressão não invasiva (pni);
temperatura 2 canais respiração.
Parâmetros opcionais: pressão
invasiva (pi) 2 canais; capnografia.
Características técnicas: Tela de
no mínimo 12-com teclas de
atalho; portátil contendo alça

UN

prolife

6,0000

630,0000

3.780,00

UN

prolife

1,0000

8.325,0000

8.325,00
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para
transporte
manual;
Identificação
do
paciente;
comunicação em rede; bateria
interna recarregável; alarmes
auditivos e visuais; controle de
velocidade.
TURBILHÃO - 5 jatos de
hidromassagem e 5 jatos de
registros reguladores de pressão especificações: design moderno e
excelente
desempenho,
o
turbilhão de hidromassagem é
um conjunto de alta performance
para o tratamento fisioterápico
de membros inferiores e
superiores. um equipamento de
fácil manuseio e operação, que
permite aos profissionais da área
obter excelência nos resultados
em todos os procedimentos
clínicos.
acionados
separadamente ou em conjunto
através dos registros individuais
que também regulam a pressão
dos jatos. a maior opção de jatos
permite facilidade para o
direcionamento dos jatos e maior
variedade de opções para o
tratamento
do
paciente.
temporizador:
programa
a
duração de cada tratamento,
desligando
automaticamente
após o término do programa.
sensor de nível da água: evita a
queima da resistência quando a
mesma estiver sem água.
dispositivos
elétricos
de
segurança: protege o aquecedor
e a motobomba contra oscilações
bruscas de energia e curtocircuito. termostato: mantem
constantemente a temperatura
indicada.
dispositivo
antitransbordante: além de evitar o
turbilhão transbordar, permite
também a entrada de água para o
abastecimento do mesmo. filtro
d'agua: evita que pedaços de
pano, gases, cabelos e outros
resíduos sejam sugados pela
motobomba. além de manter a
água mais limpa, evita o acúmulo
de resíduos no aquecedor,

UN

galano

1,0000

10.999,0000

10.999,00
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aumentando a vida útil da
resistência. luzes indicadoras:
para o termostato, avisa quando
o aquecedor (resistência) está em
funcionamento.
para
o
temporizador, avisa quando está
em funcionamento. para a chavegeral,
avisa
quando
o
equipamento
está
ligado
(energizado). mais seguro: piso
com fundo anti-derrapante, que
oferece total segurança para o
paciente.
chave-geral:
interrompe a entrada de energia
elétrica da tomada para o
turbilhão, evitando puxar o plug
da tomada. fácil locomoção:
estrutura sobre rodas para
facilitar a locomoção, caso seja
necessário. diminuição do espaço
útil para o box. dimensões &
capacidade: - altura total: 80 cm
(com as rodas) - largura externa:
66 cm - comprimento externo:
119 cm - capacidade de água: 180
litros.
Total Geral

R$ 68.375,60

2ª CLÁUSULA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, iniciando
em 20/07/2022 a encerrando em 19/07/2023, se não for outra a decisão da autoridade competente, não
ultrapassando a vigência da ARP, contados a partir de sua assinatura.
2.1.1. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preços terá efeito de
compromisso para fornecimento, prestação de serviços ou locação.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de
Coqueiral, Estado de Minas Gerais, não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento, prestação de serviços e locação em igualdade de
condições.
2.3. 2.3. A Contratada deverá prestar os serviços ou o fornecimento do objeto deste
instrumento em atendimentos na forma e condições avençadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
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3ª CLÁUSULA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os preços registrados, as quantidades máximas e a descrição dos produtos, são os
constantes do Anexo I do Edital, que é parte integrante da presente ata.
3.2. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso
II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

4ª CLÁUSULA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Durante a sua vigência, a presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão,
entidade ou autarquia da administração pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante
manifestação de interesse junto ao Departamento de Licitações, para que este, mediante autorização da
Administração e aceite da licitante, autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecendo à ordem de classificação, e desde que comprovada à vantagem.
4.2. Caberá ao licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação para o fornecimento, prestação de serviços e locação,
prestação de serviços ou locação, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento, prestação de serviços ou locação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.3. As aquisições adicionais não poderão exceder por Órgão, ou Entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços.
4.4. Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de Preços, deverão
observar, quanto ao preço unitário, às quantidades máximas, cláusulas e condições constantes do Edital do
Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

5ª CLÁUSULA - DA FISCALIZAÇÃO
5.1. O servidor liquidante da pasta juntamente com o gestor, devidamente nomeado por
esta administração será responsável por fiscalizar quanto ao cumprimento de suas respectivas cláusulas,
inclusive observância às quantidades máximas a serem adquiridas, bem como para rejeitar os produtos ou
serviços prestados em desacordo com as especificações do edital;

11

6ª CLÁUSULA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DO OBJETO
6.1. A licitante vencedora deverá fornecer, prestar os serviços, ou locações solicitadas,
em estrita conformidade com as disposições e especificações do edital da licitação, de acordo com o termo
de referência, proposta de preços apresentada, nos termos da presente Ata de Registro de Preços.
6.1.1. Para o fornecimento, prestação de serviços ou locação do objeto licitado conforme
descriminado na Cláusula 1ª e registrados na ARP - Ata de Registros de Preços, que deve estar devidamente
assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado o Contrato Administrativo ou outro Instrumento hábil
ou Nota de Empenho ou ainda Autorização de fornecimento, prestação de serviços ou locação específico a
critério da Administração, conforme constante no Termo de Referência - Anexo I do presente edital.
6.3. A Contratação para fornecimento, prestação de serviços ou locação do objeto
licitado será efetivado de acordo com as solicitações que dar-se-ão de acordo com a necessidade da
secretaria solicitante que, através de servidores previamente autorizados solicitará a prestação de serviços
junto à contratada, mediante de AF – Autorização de Faturamento.
6.3.1. O fornecimento, prestação de serviços ou locação deverá ser iniciado pela empresa
vencedora conforme autorização e orientação da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG, no prazo máximo
estipulado no edital de licitação e termo de referência, a contar da Ordem de Serviços/Autorização de
Faturamento p/ Fornecimento, prestação de serviços ou locação.
6.4. As compras e serviços deverão estar de acordo com as exigências do Código de
Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem
impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
6.5. Dentro do prazo de vigência do Registro de Preço, a Contratada será OBRIGADA ao
fornecimento, prestação de serviços ou locação, desde que obedecidas às condições do presente edital.
6.6. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo
com a Ata de Registro de Preços, devendo estes, serem substituídos às expensas, da CONTRATADA, sem que
isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.

7ª CLÁUSULA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1 As despesas no valor estimado de R$ 68.375,60 (sessenta oito mil, trezentos
setenta cinco reais e sessenta centavos), decorrentes do presente Instrumento correrão por conta da(s)
seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s), e demais dotações que possam vir a ser apostiladas:
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Secretaria Municipal de Ação Social e Secretaria Municipal de Saúde
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação Orçamentária

Descrição

Reduzido

Fonte de
Recurso

02 05 08.122.0052.2.033.4490.52.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE

303

100.99

02 05 08.244.0125.2.044.4490.52.00

MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAIFSERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
-

344

129.02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária

Descrição

Reduzido

Fonte de
Recurso

02.06.10.301.0003.4.002.4490.52.00

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

389

102.00 155.99
159.99 259.99

02.06.10.122.0013.4.008.4490.52.00

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

375

102.00

02.06.10.301.0005.4.006 3390.30.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
SAÚDE DA FAMÍLIA – MATERIAL DE CONSUMO

396

102.00155.99159.02-159.99

02.06.10.301.0005.3.027.4490.52.00

MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

415

159.99
259.99

02.06.10.302.0016.4.005.3390.30.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT.HOSP.
E AMBULATORIAL – MATERIAL DE CONSUMO

441

102.00

02.06.10.302.0016.3.026.4490.52.00

MANUTENÇÃO DO CAPS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

458

102.00
153.23

13

02.06.10.302.0016.3.042.4490.52.00

02.06.10.303.0004.4.005.4490.52.00

02.06.10.304.0007.4.003.4490.52.00

AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E
VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS,
HOSPITALARES E AMBULATORIAIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

459

102.00

470

102.00
155.99
159.60

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
EPIDEMIOLÓGICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

481

155.99

8ª CLÁUSULA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. Os produtos solicitados deverão ser fornecidos em rigorosa e estrita obediência às
prescrições e exigências contidas no ANEXO I deste Edital e à proposta adjudicada, que serão parte integrante
da Ata de Registro de Preços.
8.2. No recebimento e aceitação dos produtos será observada, no que couber, as
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
8.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:
a)

se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b)

na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a

indicação da Administração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.
c)

se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
d)

na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com

a indicação do Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.
8.3.1. Após o fornecimento, prestação de serviços ou locação, caso esteja comprovado o
não cumprimento das especificações do mesmo, o município reserva-se o direito de substituí-los,
complementá-los ou devolvê-los.
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8.3.2. Ocorrendo a rejeição do objeto deste instrumento, a CONTRATADA será notificada
pelo destinatário, Procuradoria Municipal ou Secretaria Municipal competente, para a correção dos mesmos
dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis.
8.3.3. A recusa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item anterior implicará na
aplicação das sanções previstas no presente edital.
8.4. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade do fornecimento, prestação
de serviços ou locação.
8.5. A execução do objeto será acompanhada, fiscalizada e atestada pelo gestor
responsável de cada unidade Requisitante.
8.6. Dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, a Contratada será OBRIGADA ao
fornecimento, prestação de serviços ou locação, desde que obedecidas às condições do presente edital.

9ª CLÁUSULA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos, nas condições estabelecidas neste
Instrumento.
9.1.1. Cumprir todas as obrigações assumidas através do Edital e Ata de Registro de
Preços, efetuando os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;
9.1.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias;
9.1.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução da presente Ata,
em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações da mesma;
9.1.4. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução desta Ata, alertando o
licitante das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal fiscalização, em hipótese
alguma, atenua ou exime de responsabilidade o fornecedor;
9.1.5. Esclarecer as dúvidas e indagações do licitante vencedor, por meio da fiscalização
do Contrato;

10ª CLÁUSULA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. A Contratada obriga-se a fornecer, prestar os serviços ou locar o objeto, em rigorosa
e estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Edital, Termo de Referência e demais documentos
acostados aos autos.
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10.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e
documentos integrantes desta Ata e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA
a:
10.2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito
fornecimento, prestação de serviços ou locação do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus
adicionais de qualquer natureza ao CONTRATANTE;
10.2.3. Prestar o fornecimento, prestação de serviços ou locação em conformidade com
as disposições do Termo de Referência, Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada;
10.2.4. Prestar o fornecimento, prestação de serviços ou locação de acordo com os
aspectos qualitativos e quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução
do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em
compatibilidade com as obrigações assumidas;
10.2.6. Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais que
interfiram na execução do presente fornecimento, prestação de serviços ou locação;
10.2.7. Providenciar a imediata troca ou correção dos defeitos apontados pela
contratante quanto aos produtos fornecidos ou da prestação de serviço do objeto da contratação, em que
se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes do fornecimento, prestação de serviços e locação
ou da Prestação dos Serviços, no prazo assinalado pelo Município;
10.2.7.1. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica
facultado a requerer que ela seja executada à custa do detentor da ata, descontando-se o valor
correspondente dos pagamentos devidos ao detentor da ata;
10.2.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato;
10.2.9. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do contrato;
10.2.10. Aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos que se façam
necessários nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal
nº 8.666/93, não sendo necessária à comunicação prévia da Contratante;
10.2.11. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária,
incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização
do fornecimento, prestação de serviços ou da locação, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo
empregatício;
10.2.12. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;
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10.2.13. Apresentar durante a execução da ata, caso seja solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, com relação às obrigações assumidas, em especial, com
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
10.2.14. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou
patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento, prestação de serviços ou
locação do objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver
fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.
10.2.15. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão
de fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a
ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
10.2.16. Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem como às disposições
legais em vigor;
10.3. A presente ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
Cláusulas Contratuais e as normas enumeradas na Lei nº 8.666/93.
10.4. Designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente junto
à contratante, durante o período de execução do objeto, para exercer a supervisão e controle quanto ao
cumprimento dos mesmos;
10.5. Ficam fazendo parte da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o
Processo Administrativo Licitatório nº 066/2022; Pregão Presencial nº 037/2022 e SRP - Sistema de
Registro de Preço nº 035/2022, seus Anexos, bem como a proposta da contratada.

11ª CLÁUSULA – DO PAGAMENTO
11.1. Pelo cumprimento do objeto contratado, o Contratante pagará ao beneficiário da
ata, a quantia relativa à efetivação pelo fornecimento, prestação de serviços ou locação, calculado de acordo
com os preços constantes da proposta, já incluídas todas as despesas necessárias, sem qualquer ônus
adicional para o Contratante.
11.2. Nos preços ofertados nas propostas das licitantes, deverão estar inclusas, além do
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: motorista, combustível, aparelhagem necessária para
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a execução dos serviços, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos
com transportes, embalagens, prêmios de seguros, fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas
ou indiretas, relacionadas com o fornecimento, prestação de serviços e locação do objeto da presente
licitação, ou que venham a implicar no fiel cumprimento do Contrato, não cabendo à Municipalidade,
nenhum custo adicional.
11.3. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, após a aceitação e atesto
das Notas Fiscais/Faturas.
11.3.1. Sendo realizado o pagamento da seguinte forma: Devendo ser pago até 30 dias
após a emissão de NF após o recebimento do objeto do processo licitatório, conforme Requisições expedidas
pelo setor de compras, pagas mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura, acompanhada das Certidões de
Regularidade expedida pelo FGTS e CND CONJUNTA DA RFB/PGFN E PREVIDENCIÁRIA, devidamente
atestados pela Administração, desde que satisfeita à necessidade da municipalidade.
11.3.2. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária denominada: LUIZ DIAS
DE CASTRO FILHO - ME, empresa privada, inscrita no CNPJ sob o nº 03.658.257/0001-23, com sede na
Avenida Monsenhor Alderigi, nº 500, Bairro Jardim Country Club, na cidade de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, Cep: 37.704-284, na instituição do BANCO ITAÚ S/A, Agência nº 0267, Conta Corrente nº
99.846-6, conforme dados bancários indicados na proposta em que deverá ser efetivado o crédito.
11.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
11.5. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos
e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinentes.
11.6. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal – Nota Fiscal de
Prestação de Serviço ou Nota Fiscal Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no
certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.
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11.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem
que isso gere direito a qualquer compensação.

12ª CLÁUSULA - DO REEQUILIBRIO DE PREÇOS
12.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
12.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.
12.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições
do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será
convocado pela CONTRATANTE para a devida alteração do valor registrado em Ata.
12.4. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE não
será obrigada a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação
específica para o objeto pretendido, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fornecimento, prestação de serviços ou locação em igualdade de condições.
12.5. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a Contratante,
a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado,
anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.
12.5.1. Até a decisão final da Administração Municipal, a qual deverá ser protocolada em
até 15 (quinze) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento,
prestação de serviços ou locação do objeto solicitado pela Administração ao Contratado, deverá ocorrer
normalmente, pelo preço registrado em vigor.

13ª CLÁUSULA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando:
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13.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços
registrados, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo a Contratante promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
13.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado;
13.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado.
13.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido,
e
13.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
13.1.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Contratante poderá:
13.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento, prestação de serviços e locação, e:
13.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
13.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Contratante irá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa ao
objeto pretendido.

14ª CLÁUSULA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A presente Ata ou o Registro de Licitante específico poderão ser cancelados de pleno
direito nas seguintes situações:
14.1.1. Pela autoridade administrativa competente, mediante comunicação da unidade
requisitante, quando:
14.1.1.1. a empresa detentora não cumprir as obrigações dela constantes;
14.1.1.2 a empresa detentora não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido e a
autoridade competente, consultada a unidade requisitante, não aceitar sua justificativa;
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14.1.1.3. a empresa detentora der causa à rescisão administrativa da contratação
decorrente deste instrumento de registro de preços, em alguma das hipóteses previstas no art. 78, inciso I a
XII, ou XVII, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
14.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação
decorrente deste instrumento de registro;
14.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e
a detentora não aceitar reduzir o preço registrado;
14.1.1.6. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
14.1.2. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no
art. 78, incisos XIV e XVI da Lei Federal n.º 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores.
14.1.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados
deverá ser dirigida à Assessoria Jurídica do Município, facultada a esta as aplicações das penalidades previstas
caso não aceitas as razões do pedido.
14.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa
detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao registro de preços.
14.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros e site oficial e mural,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
14.3. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei nº 8.666/93, o
Município de Coqueiral-MG, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

15ª CLÁUSULA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes desta Ata de
Registro de Preço e do Processo Administrativo Licitatório e compromissos em suas propostas, ressalvados
os casos fortuitos ou de força maior, devidamente, justificados e comprovados a juízo da administração,
aplicar-se-ão as penalidades, em função da natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda, as
circunstâncias e o interesse da Administração.
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15.1.1. Pelo descumprimento total ou parcial do contrato e/ou pelo retardamento na sua
execução, bem como sua execução fora das condições e especificações definidas neste instrumento ou em
outros que o complementem, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA sujeitar-se-á, as seguintes
penalidades enunciadas no Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93:
a) Advertência - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, para
as quais tenha concorrido, e desde que, ao caso, não se apliquem as demais penalidades;
b) Multa de 0,3 % (zero vírgula três décimos por cento) por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem
prejuízo das demais penalidades;
c) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco décimos por cento) por dia de atraso no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia,
limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;
d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no
caso de inexecução total;
e) No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado de forma
proporcional ao inadimplemento;
f) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o
Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes na punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantindo o direito prévio da citação e da ampla
defesa;
h) Cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar
com o Município, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese
de descumprimento integral de uma Autorização de Faturamento ou descumprimento parcial de mais de
uma Autorização de Faturamento ou Ordem de Serviço.
15.1.2. Poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para a
contratação e, ainda, ficará impedido de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, enquanto perdurarem os motivos determinantes na punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantindo
o direito prévio da citação e da ampla defesa, o licitante que não assinar o contrato, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
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fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal;
15.2. As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o
atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa CONTRATADA, por escrito,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e aceitos pela contratante;
15.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da
empresa detentora da Ata ou, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela contratante, se for o caso, cobrada administrativa ou
judicialmente;
15.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais
perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município;
15.5. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata não exclui a possibilidade de
aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e nº 10.520/02, no
Decreto Federal nº 3.555/00, e suas atualizações.
15.6. Das sanções acima, caberá o direito do contraditório e a ampla defesa.
15.6.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

16ª CLÁUSULA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n.º
10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n.º 1.936 de 18 de maio de2017, e da Lei Federal 8.666
de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis à espécie.
16.1.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar o instrumento administrativo decorrente do presente
registro para qualquer operação financeira.
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16.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a
Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização
deste Departamento.
16.3. Caberá ao licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, prestação de serviços ou locação
à outra entidade ou órgão, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento, prestação de serviços ou locação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
16.4. O fornecimento, prestação de serviços ou locação adicionais de que trata o edital e
está ata de registro de preço não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

17ª CLÁUSULA – DO FORO CONTRATUAL

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, como foro
competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste instrumento, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, assim, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento
Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza
seus jurídicos efeitos.

Coqueiral, 20 de julho de 2022.

CONTRATANTE:

ROSSANO DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ Nº 18.239.624/0001-21
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CONTRATADO

LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO – ME
CNPJ Nº 03.658.257/0001-23

PROCURADOR MUNICIPAL

ERIKA MEMENTO DE OLIVEIRA
PROCURADORA MUNICIPAL
OAB/MG Nº 205.541

TESTEMUNHAS:

GUILHERME MOREIRA CAMILO
CPF Nº 093.271.156-19

JÉSSICA PINHEIRO SILVA
CPF Nº 133.911.876-97
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