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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01, DO OBJETO
01.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para possível aquisição de mobili ano
e equipamentos para atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com as

especificações constantes do Edital de Pregão Presencial no O4/202O SRP e seus anexos/ e
propostas de preços apresentadas, de acordo com o art. 55, XI da Lei n' 8.666/93, passando
tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

02. DO REGIM DE EXECUCAO
02.1. O objeto será executado mediante a forma de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário, nos termos da Lei no 8.666/93.

03. DO PRECO E DAS CONDICõES DE PAGAMENTO
03.1. Os materiais serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo i desta Ata.

§10 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
após atestação do responsável pelo recebimento;
§2o - Para fazerjus ao pagamento, a futura fornecedora deverá apresentar, nota fiscal, com o
respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente do Fundo Municipal de
Saúde, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certidões
de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;
§3o - Nenhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
§4" - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
§50 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado
no caput desta Cláusula, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

§60 - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram
da execução do objeto, inclusive custos com pessoal encargos socra rs, histas e

u reza.
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ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO 02/2O2O

o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o no

11.402.09U0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO IOSE SAMPAIO,
brasileiro, casado, dentista, portadora do RG no 2.889.856 SSP/PE e do CPF no 222.577.313-
34, residente e domiciliado em Areia Branca/SE, considerando o julgamento do PREGÃO
PRESENCIAL No O4/2O2O SRP, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva
homologação, RESOLvE registrar os preços das empresas: JLM DISTRIBUIDoRA
coMÉRcIo E SERVrçOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 27 .602.029/0OO1-08, estabelecida
na Rua Leonel Curvelo, no 1129, Bairro Pereira Lobo, Aracaju, SE, neste ato representada pelo
Sr. DANIEL CIGANO PAES, portador do R.G. no RG 959.763 -SSP/SE e do CPF n"
791.538.525-91; NETWORD COMÉRCrO E SERVrçOS DE TNFORMÁTrCA ErRELr, inscrita
no CNPJ sob o no 08.014.310/0001-77, estabelecida na Avenida Desembargador lvlaynard, no

532, Bairro Cirurgia, Aracaju, SE, neste ato representada pelo Sr. CARLOS DOUGLAS
SANTOS SOUZA, portador do R.G. no RG 1.390.726 SSP/SE e do CPF no 008 861.405-01; e

TECH MóVEIS E ÊqUIeAMENTOS eARA ESCRITóRIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ

sob o no 32.300.172/OOO1-77, estabelecida na Rua Santo Antônio, no 64, loja A, Bairro
Centro, Aracaju, SE, neste ato representada pelo Sr. MARLIO SANToS MATOS, portador do
R.c. no RG 472.314-7 SSP/SE e do CPF no 275.292.405-44. Atendendo as condições previstas
no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes das Leis no LO.52OlO2, no 8'666/93 e alterações, e Decretos n"
86412017 e no 958/2018; e em conformidade com as disposições a seguir:
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04. DO REAJUSTE DE PRECOS
@ços durante o período de vigência da ata.
04.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8'666, de 1993;

§10 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
Àupervéniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
§2o - O adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de Saúde todos os preços e
vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os

vigêntes;
§3:o - euando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

§4o - Liberar o adjudicatário do comprõmislo assumido, caso a comunicação ocorra antes da

ássinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
§50 - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;

§Oo - ltão havendo êxito nas negociações, o ór:gão gerenciador deverá proceder à revogação
ãa ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa;
§70 - E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata a alínea "d" do ihciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

05, DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
05.1. A validade do presente registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data de

sua assinatu ra.
§10 - Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos
previstos no instrumento convocatório, considerando-se perfeitamente realizado o objeto desta
ata.

06. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
06.1. Os itens, quando, deverão ser entregues no almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde,
em até 04 (quatro) dias, contados a partir da solicitação, sendo recebidos por servidor
designado para tal finalidade, mediante solicitação formal e nas quantidades indicadas, em
horário de expediente no órgão,
§1o - O Fundo Municipal de Saúde não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata
de Registro de Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo
promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar
licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de
condições e preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Art 15, § 40 da
Lei 8.666/93,

07. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
07.1. As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta ARP

dos recursos orçamentários consignados no Orça
suficiente, obedecendo à classificaÇão pertinente.

mento Programa deste do, com
rrerão à conta

a

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
08.1. O Fundo Municipal de Saúde, durante a vigência desta Ata, co ilromete-se
a) Designar servidor do Fundo Municipal de Saúde para proceder ao rec imento dos

materiais;
b) Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no item 6 ;

tq.
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c) Efetuar os pag amentos devidos obs as as cond i ções estabelecidas nes At
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d) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

08.2. Os adjudicatários, durante a vigência desta Ata, comprometem-se a:
a) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação

ou condições determinadas no procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob
pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;

b) Fornecer os matêriais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na
forma prevista;

c) Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as
especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a
apresentar problema quanto ao sêu uso dentro do período de garantia;

d) Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma
plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal de
Saúde;

e) Responsa bilizar-se por todas as despesas, obrigações ê tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
Fundo Municipal de Saúde comprovante de quitação com os órgãos competentes;

f) Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas durante o fornecimento;

g) Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde e/ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou
reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo Municipal
de Saúde;

h) Responsa bilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Fundo 14unicipal de
Saúde, sem prévia e expressa anuência.

j) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Fundo Municipal de Saúde.

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
09.1. Pelo atraso injustifiéado nos fornecimentos, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforme o caso, o Fundo Municipal de Saúde poderá aplicar ao Adjudicatário as
seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo de perda da garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por
cento) sobre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos
fornecimentos;
III - multa de !09/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de
inexecução total ou parcial dos mesmos;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contrata
Administração do Fundo Municipal de Saúde, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão

om

P

o RECOS10. DO CANCE MENTO DA ATA DE REGISTR DEP
10.1, O registro do adjudicatário será cancelado quando:
I - o adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preço
II - O adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equival te no prazo
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
III - O adjudicatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se to nar su penor
àqueles praticados no mercad o;
IV - O adjudicatáno sofrer quai squer das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV
eV.

3
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12. DO RECEBIMENTO DO OB'ETO
12.1. Objeto da futura contratação será recebido de acordo com o disposto art,73,lÍ, a e b da
Lei no 8.566/93,

13, DO FORO
13,1. As partes Contratantes elegem o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado de Sergipe,
como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca do presente
instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes asslnam este instrumento, a fim de que
produza seus efeltos legais.

Areia Branca/SE, 08 de bril de 20,

FUNDO MUNICI LD E

Cont tante
FRAN OSÉ SAMPAIO

do FMS

//í)
RA ER SERVIçOS LTDA

Empresa regi da

NE MÉRcI ESE S DE INFORM ATICA EIRELI
Empresa req istrada

CA UGLAS SANTOS SOUZA
u rado

M E NTOS E ESCOLA EIRELI
Empresa reg i ada

ARLIO SANTOS
Procu rad or

4

t Í

TECH MOVEIS E EQ

TOS

Parágrafo único - O cancelamentb de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV
desta cláusula será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

11. DO ACOMPANHAi,TENTO E DA FISCALIZACÃO
11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a Sr'a Sheila
Cristina de Souza Pinheiro, para acompanhâr e fiscalizar execução da presente Ata de Registro
de Preços,
§1o - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do
fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados
para garantir a qualidade desejada.
s20 - A ação da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsa bilidades
contratuais.

DANIEL CIGANO PAES
Procu rador
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Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no 02/2O2O, celebrada entre
O Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir

istrados or item em face da rea liza odoP ão Presencial no 04/2020 SRP.

FAX: 3042-8291 302t-61L7ONE 79

- MAIL:
LM DISTRIBUIDO RA2@G MAIL. COM

ANIEL CIGANO PAES

ESPECIFICAÇAO

Computador tipo desktop pad rão
PC, que esteja em linha de
produção pelo fabricante; com
processador intel core i3 ou similar;
disco rígido de 5009b; memória
RAM de 8gb de dois módulos
idênticos de 4gb, do tipo SDRAM
ddr4 2.733MH2 ou suPerior,
operando em dual channel; Placa
mãe com arquitetura ATX,
MICROATX, BTX ou MICROBTX, com
pelo menos um slot PCI-EXPRESS
2.0x16 ou superior, possuir sistema
de intrusão de chassis, com
acionador instalado no gabinete,
adaptador de vídeo integrado com
no mínimo 1gb de memória, possuir
suporte drrectx 10.1 ou superior,

UNID.

UNID 5

V. UNIT.

_B$

2.8 50,00

V, TOTAL
R

14.250 00

5

27.602.029 ooo 1-oa
E M PRESA:

CN PJ:
UA LEONEL CURVELO,

PEREIRA LOBO ARACAJU
No BAI RRLt29,

LM DISTRIB U IDORA 2@G MAI L.COM

ANIEL CIGANO PAES

LM DISTRIBUIDORA COM RCIO E SERVI OS LTDA
FONE 3086- 2834FAX: 79

E-MAIL:

RE PRESE NTANTE:
MARCA/
MOD ELO

UNID,ITE I.4 ESPECIFICAçÃO

AGRATTO
ECSTl2F

R4
UNID1

Ar-condicionado split 12.000 btus,
f tio, 220v, serpentina confeccionada
em cobre, com certificação A em
consumo energético pelo INMETRo

UNIDCONSUL
CRA3OH B10

Refrigerador vertical, com uma
porta, capacidade mínima para 260
litros, na cor branca, voltagem 127V
ou bivolt

VENTIOS
OL NEW
50 CM

UNID11
Ventilador de parede, 50cm de
diâmetro, com 3 ou 4 hélices, bivolt
ou 127v, potência mínima de 200w

QTD.

7.770,001.295,00

t.544,0Ot.544,00

44L,OO747 ,OO

1

RR

LE INI oF MR A IT ECA RIso EDsE RE VITWE Ro cD Mo RE oCI

V. TOTALV. UNIT

EM PRESA:
CN PJ: ,o14.310 ooot-77

UA
o

EREI
1129, BAIRREN D.:

RA LOBO ARACAJ U

LEONEL CURVELO

RE PRESE NTANTE:
T4ARCA/
MOD E LOITET4

5

su ortar monitor estend ido ppssutr

ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

BRAZILPC
ACER

QTD

END,:

6

3
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no mínimo duas saídas de vídeo,
sendo pelo menos uma digital do
tipo HDMI, display PORT ou DVI;
unidade combinada de gravação de
disco ótico CD, DVD rom; teclado
usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e
mouse USB, 800 DPI, com dois
botões e scroll (com fio); monitor
led de 19' (widescreen 16:9);
lnterfaces de rede 10/100/1000 e
WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n;
sistema operacional Windows 10
pro (64 bits); fonte compatível e
que suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete e
periféricos deverão funcionar na
vertical ou horizontal; todos os
equipamentos ofertados devem
possuir gradações neutras da cor
preta; todos os comPonentes
devem ser novos, sem reforma ou
recond iciona mento, garantia de 12
meses

ECH M
RELI

ANIEL CIGANO PAES

2 2.390,00

VEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC RITORIO

2,300.L72 oooL-77 NE FAX: 79 3019-8591

,i

-MAIL:
ICITACAOTECH M OVEIS@OUTLOO K. CO

MARCA/
r'40D ELO QrD. i uNIr. 

I

V. TOTAL
R$

655,00

6

UNIDHP6

Impressora laser monocromática
que esteja em linha de Produção
pelo fabricante, formatos
suportados A4, Carta, A5 e ofíclo,
com resolução mínima de
1200x1200DPI, velocidade de
impressão mínima de 3 5 PPM,

capacidade de entrada Para 200
páginas, ciclo mensal de 50.000
páginas, com conectividade USB,
ethernet 10/100/100 e WIFI 802.11
b/gln, com função automática de
impressão frente e verso
automática, novo, sem reforma ou
recond iciona mento, garantia de 12
meses

ESCO
EM PRESA:

CN PJ:

LOJA A, BAIRREND.:
UA SANTO AN NIO, N

ENTRO ARACAJ U SE

REPRESENTANTE:

ITEM

1.310,00UNIDPAN DIN)
Arquivo em aço com 04 gavetas
para pasta suspensa tamanho
ofício, com puxadores estamPados

fechadura cilínd ricaavetas

ESPECIFICAÇAO

nas

UNID.

2

4.780,00
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com travamento simultâneo das
gavetas, sistema de deslizamento
das gavetas por ca rrinho
telescópico, confeccionado em
chapa de aço, tratado pelo processo
anticorrosivo à base de fosfato de
zinco e pintura eletrostática a pó,
na cor cinza, dimensões
aproximadas:
1335 m mx47 0m mx5 7 0 m m AxLxP

8 105,00 840,00

28 5,00 285,00

1.400,00

3.150,00

1.734,00

1

4

9

6

350,00

350,00

289,00

3 HERGOFLEX UNID

4

Cadeira fixa, sem braços, com
assento e encosto confeccionados
em polipropileno na cor verde,
estrutura com tratamento
antiferruginoso e pintura epóxi na
cor preta
Cadeira giratória com braços e
rod ízios, assento e encosto
confeccionado em espuma injetada
com no mínimo 40mm revestidos
em courvin na cor preta, estrutura
com tratamento antiferruginoso .e
pintura epóxi na cor prêta

HERGOFLEX UNID

Longarina quatro luga res, sem
braços, com assento e encosto
confeccionados em polipropileno na
cor verde, estrutura com
tratamento antiferruginoso e

intura e OX ina cor preta

HERGOFLEX UNID7

8 HERGOFLEX UNID

9

Longarina três lugares, sem braços,
com assento e encosto
confeccionados em polipropileno na
cor verde, estrutura com
tratâmento antiferruginoso e

Mesa para escritório, com duas
gavetas (com fechadura e chaves),
confeccionada em mdf ou mdp,
medindo aproximadamente:

intura e oxr na côr reta

120x60x70cm LxPxA

HERGOFLEX UNID

^

\

I

7


