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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº051/2013 
 
 
 

Processo Licitatório  Nº 2021/2013 
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº 061/2013 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP 
Tipo: Menor Preço por item 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
DO TIPO SPLIT, CLASSE “A” (INSTALADOS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
 
 

             Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2013, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, 
inscrita no CNPJ nº 01.803.618/0001-52, com sede na Rua 14 de Novembro, nº 1500, Centro, Gurupi/TO, por intermédio do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI inscrito no CNPJ nº 11.336.672/0001-99, com sede na Av. Pernambuco, n.1345, 
centro, Gurupi - TO, CEP: 77.405-070, neste ato representado por sua Gestora, Sra. Sueli Santos de Souza Aguiar, brasileira, 
casada, advogada, portadora do CPF nº. 534.731.751-53 e RG nº. 30.195 SSP-TO, residente e domiciliada na Avenida Goiás nº. 
4034, centro, CEP: 77.400-000, Fone: (63) 8403-3709, Gurupi/TO. 
 
Detentoras da Ata de Registro de Preços: 
1. HS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFÓRMATICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

Nº07.340.734/0001-50, Inscrição Estadual nº 29.387.888-9, com sede na Avenida maranhão n° 2137, centro, Gurupi – TO, 
telefone: (63)3312-5259/3312-1911, e-mail: hsinfo@brturbo.com.br, sendo representada pelo pelo Sr. Wagno Pereira da 
Silva, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 597.155.451-49 e do RG nº 17.758 SSP-TO; residente e 
domiciliado à Rua S-01, Qd.08, Lt.16, s/nº, setor Sol Nascente, Gurupi-TO, CEP: 77425-000, fone: (63) 8404-0544, e-mail: 
wagno_417@hotmail.com;   

 
2. DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no  CNPJ  nº 05.511.763/0001-10, 

Inscrição Estadual nº 29.380.706-0, com sede à Rua Senador Pedro Ludovico, nº 1241, Setor Central, Gurupi-TO, CEP: 
77.405-140, Telefone: (63) 3315-4102, e-mail: multimarcaslc@yahoo.com.br, neste  ato  representada  pelo sócio 
proprietário Sr. Carlos Antonio Frade, brasileiro, casado, comerciante, portador do Documento de Identidade RG nº M-
8.671.156 SSP-MG e do CPF nº 019.856.438-47, residente e domiciliado à Av. Piauí, nº 2.146, Qd-34, Lt-13, Apto 04, centro, 
CEP: 77.410-030, Gurupi-TO, Telefone: (63) 3315-4102. 

 
3. O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no  CNPJ  10.638.290/0001-57, 

Inscrição Estadual nº 29.413.237-6,  com sede na Quadra 104 Norte, Rua NE 09, Lote 06, Sala 10, Plano Diretor Norte, 
Palmas/TO, CEP: 77.006-028, Telefone: (63) 3215-2601, e-mail: oemempresarial@hotmail.com;  neste  ato  representada 
pelo Sr. Carlos Roberto de Oliveira,  brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº687.654 SSP-DF 
e CPF nº 323.817.431-20, residente e domiciliado 504 Sul, Alameda 2, casa 56, CEP: 77.000-00, em Palmas-TO, Telefone: 
(63) 8403-1138, e-mail: oemempresarial@hotmail.com;  

 
 

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das normas: Lei 
Federal nº 10.520 de 17.07.2002; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar 
nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, das normas municipais relacionadas, demais 
normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do 
Pregão Presencial nº 061/2013-SRP e seus anexos: 

 
 
Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP Referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2013-

SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT, CLASSE “A” (INSTALADOS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS  das  respectivas propostas 
apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame realizado em 11/12/2013, conforme as Cláusulas e condições que 
seguem: 

 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº 061/2013-SRP, na forma da Lei nº 
10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação do Órgão Participante 
através de seu gestor, conforme Termo de Homologação de 16/12/2013, tudo constante no Processo Licitatório Nº  
2021/2013, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

 1.1 O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO 
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADODO TIPO SPLIT CLASSE “A” (INSTALADOS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório Nº  2021/2013, 
no Edital do Pregão Presencial nº 061/2013-SRP e seus Anexos. 
 
1.2 A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata 

de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com 
apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de 
identidade.  

 
2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da 

convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e 
com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 

 
2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída. 
 
2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.1 ou havendo recusa em fazê-lo, a 

Administração aplicará as penalidades cabíveis. 
 
2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato.  
 
2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 061/2013-SRP, terá seu extrato publicado Diário Oficial 

do Estado do Tocantins, no Diário Oficial da União (quando necessário), e a sua íntegra, após assinada e homologada, será 
disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi durante sua vigência.  

 
2.3.2 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, 

conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o 

§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

3.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão superiores aos de 
mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

3.1 PRAZO DE ENTREGA: 
 
Os equipamentos deverão ser entregues em 10 (dez) dias a contar do recebimento do empenho, conforme solicitação. 
 
3.2. LOCAL DE ENTREGA: 
 
Os equipamentos deverão ser entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde no seguinte endereço: Avenida 
Guaporé, nº 1796, centro, telefone: (63) 3316-1776 – aos cuidados do Sr. César, responsável pelo almoxarifado desta 
Secretaria. 
 
3.3 CONDIÇÕES GERAIS: 
A definição técnica do tipo SPLIT para os aparelhos a serem instalados está baseada nos seguintes fatores:  
 
3.3.1 Os equipamentos a serem ofertados deverão possuir a etiqueta de eficiência energética classificação A nos padrões de 
etiquetagem do INMETRO; 
 
3.3.2 Os equipamentos deverão observar o disposto no art. 12 da Lei federal nº 8.666, de 1993, devem levar em consideração 
especialmente os bens que, no todo ou em parte, sejam constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
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das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT funcionem com baixo consumo de energia e possuam 
certificação de procedência de produtos; 

 
3.3.3 A comprovação dos critérios de que trata este artigo, quando couber, pode ser feita por meio de apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada que ateste que o bem fornecido cumpre com as 
exigências do edital; 
 
3.3.4 Deverão observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos 
seus similares;  
 
3.3.5 Caberá à contratada, o fornecimento de materiais para instalação com linha frigorigena dimensionada conforme 
informação do fabricante e a devida perda de carga, quadro de alimentação trifásico com disjuntor separado para cada unidade 
condensadora;  

 
3.3.5.1 – A execução de serviços de furações do tipo não destrutivo, em laje deverão obedecer a medida   ø 100mm, e nos 
casos que forem necessárias, deverão estas ser realizadas as recomposições de gesso, alvenaria e pintura. 
 
3.3.5.2 - Deverão acompanhar circuito de alimentação entre o quadro elétrico e a condensadora um disjuntor de alimentação; 
 
3.3.6 - Deverão possuir controle remoto sem fio, tensão de 220 v-1Ph-60Hz, defletor frontal, modo de desumidificação, vazão 
de ar mínima de 595 m³/h, ciclo frio, gás refrigerante R410A, R407 ou ecológico, tubulação de drenagem (com todos os 
acessórios necessários à instalação, inclusive bomba de dreno), ruído interno menor que 60 DB;  
 
3.3.7 Quanto às UNIDADES EVAPORADORAS: 
 
3.3.7.1 A serpentina deverá ser construída com aletas de alumínio corrugado e tubos de cobre, expandidos mecanicamente, 
proporcionando ótima performance e durabilidade. 

 
3.3.7.2 O ventilador utilizado deverá ser centrífugo com dupla aspiração e acionamento direito. 
 
3.3.7.3 O gabinete deverá ser fabricado em chapa de aço galvanizado ou plástico de alta dureza com acabamento final com 

pintura poliéster em pó eletrostaticamente depositado. 
 
3.3.7.4 O motor deverá possuir buchas de longa vida com lubrificação permanente. 
 
3.3.7.5 Filtros de ar laváveis classe ABNT G0. 
 
3.3.8 Quanto às UNIDADES CONDENSADORAS: 

 
3.3.8.1 A serpentina deverá ser construída com aletas de alumínio corrugado e tubos de cobre, expandidos mecanicamente. 
 
3.3.8.2 O compressor deverá ser do tipo rotativo ou scroll, dependendo da capacidade do produto com protetor térmico 
interno. 
3.3.8.3O ventilador utilizado deverá ser axial de acionamento direto com grelha de proteção. 
 
3.3.8.4O gabinete deverá ser fabricado em chapa de aço galvanizado ou plástico de alta dureza com acabamento final com 
pintura poliéster em pó eletrostaticamente depositado. 
 
3.3.8.5A unidade deverá ser embarcada com carga completa de refrigerante para evitar infiltração de umidade. 
 
3.3.8.6  Proteções: O protetor térmico interno do compressor deverá atuar em caso de aquecimento excessivo, seja por 
sobrecarga ou por falta de fase. Pressostato de baixa. Relé de proteção contra ciclagem do compressor e contra inversão de 
fases. 
3.3.8.7Bomba de dreno: Deverá ser instalada bomba de dreno nos aparelhos cujo dreno não puder ser feito por gravidade.  
 
3.3.8.8 A contratada deverá fornecer os materiais de instalação, tais como tubulações de Cobre, isolamento esponjoso, base 
para condensadora, base para evaporadora, bomba de condensação, barra rosqueadora, etc.; 
 
3.4 Da garantia e da assistência técnica 
3.4.1 Os equipamentos e seus componentes deverão ter garantia técnica de 12 (doze) meses, sem quaisquer ônus para a 
Secretaria Municipal de Saúde, contados a partir da data da entrega dos equipamentos;  
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3.4.2 Os equipamentos efetivamente instalados, em caso de qualquer falha de operação, deverão obrigatoriamente ser 
reparados em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação. 

8.2.3 A licitante vencedora deverá declarar que tem capacidade de atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do 
equipamento; 

3.4.4 Durante o período de garantia deverá prestar manutenção preventiva e corretiva de conformidade com as 
recomendações do fabricante; 

3.4.5 As soluções de manutenção e ou suporte técnico poderão ser realizadas, por parte da contratada ou por empresa 
designada por ela ou pelo fabricante, quando necessário com a presença de técnicos especializados. 

8.2.6 O fabricante deverá disponibilizar número de telefone fixo ou 0800 para prestar serviço de suporte técnico. 

3.4.7 O prazo máximo para atendimento e reparo/solução a problemas de equipamentos e seus componentes, contando a 
partir da abertura do chamado é de 24 horas. 

3.4.8 Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído 
por outro de igual ou maior desempenho e configuração igual ou superior, até que o defeituoso seja recolocado em operação. 

3.4.9  Em caso de substituição do equipamento, este deverá ser realizado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a 
notificação pelo Fundo Municipal de Saúde. 

3.4.10 A contratada ou a prestadora de serviços de assistência técnica indicada deverá prestar, durante o período de garantia, 
assistência técnica, com peças novas e originais do fabricante do equipamento. 

3.4.11 É da responsabilidade da contratada e/ou da empresa indicada para assistência técnica: 

 Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como 
produtos ou materiais indispensáveis; 

 Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica, pagando os 
emolumentos prescritos em lei; 

 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos, referentes aos serviços executados por seus empregados, uma 
vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com o Fundo Municipal de Saúde . 

3.5 Do prazo de entrega dos equipamentos e serviços 

3.5.1  O prazo de entrega e instalação dos equipamentos objeto do presente Termo de Referência não poderá ser superior a 
10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de emissão do pedido de Compra e o prazo da garantia, no período de 12 
meses, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos. 

3.5.2  O Fundo Municipal de Saúde designará Comissão de Recebimento de Bens e Avaliação, com o mínimo de 3 (três) 
servidores, para recebimento e conferência dos equipamentos e serviços entregues. Será procedida a verificação de acordo 
com as características descritas neste documento, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu 
perfeito funcionamento. 

3.5.3  Sendo o objeto entregue em desacordo com o especificado neste documento e na proposta da empresa vencedora este 
será rejeitado, obrigando-se a empresa a substituí-lo imediatamente, sob pena de ser aplicada penalidade. 

3.5.4  Constatada essa ocorrência, após a notificação por escrito à empresa contratada, será suspenso o pagamento, até que 
seja sanada a situação. No caso de recusa do objeto, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos para 
providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pela Comissão de Recebimento de Bens e Avaliação 
instituída para o presente processo. 

3.5.5 Imediatamente após a emissão, pela Comissão de Recebimento de Bens e Avaliação, do recebimento definitivo do 
objeto, o Fundo Municipal de Saúde adotará as providências para pagamento. 

3.5.6 Os equipamentos efetivamente instalados em caso de qualquer falha de operação deverão obrigatoriamente ser 
reparados em no máximo (5) cinco dias úteis a partir do recebimento da comunicação;  

3.5.7 Qualquer alteração dos prazos definidos no cronograma de trabalho, mediante justificativa fundamentada, será analisada 
e aprovada pela Gerência e Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi – TO. 
 
3.6 Local de instalação dos equipamentos e serviços 
 
3.6.1 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos locais conforme pedido de compra encaminhado pelo 
Solicitante, devendo a Contratada prever o fornecimento de todo os materiais e mão de obra necessária para a realização dos 
serviços. 
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3.6.2 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos locais conforme pedido de compra encaminhado pelo 
Solicitante, devendo a Contratada prever o fornecimento de todo os materiais e mão de obra necessária para a realização dos 
serviços, podendo a Contratada realizar a subcontratação dos serviços de instalação dos equipamentos licitados sob sua 
responsabilidade e cumprimento por parte da Subcontratada de todos os requisitos e condições elencadas neste Edital e seus 
Anexos.  

3.7 Condições de entrega e recebimento dos equipamentos/serviços 
 
3.7.1 Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a 
permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme 
praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, 
volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na 
legislação em vigor. 
 
3.7.2 Todos os materiais utilizados na instalação, sem exceção deverão ser sempre novos e de primeiro uso, estar em plena 
conformidade com as especificações de fabricação, uso e finalidades. 

3.7.3  Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a proposta, 
com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, não será emitido o Termo de 
Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada. 

3.7.4 Os produtos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir 
completa segurança quanto a sua originalidade e integridade. 

3.7.5 Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-á a etapa de verificação que compreenderá os seguintes procedimentos: 

3.7.5.1 A empresa contratada procederá a desembalagem, instalação e configuração dos produtos para a realização dos testes 
de funcionamento, na presença e supervisão de técnicos da Gerência de Engenharia. 

3.7.5.2 Cada produto será verificado de acordo com as características descritas no pedido de compra, sendo posteriormente 
aferida a conformidade e testado o seu perfeito funcionamento. 

3.7.6  Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições: 

3.7.6.1 Caso seja entregue em desconformidade com as especificações técnicas constantes pedido de compra e da proposta 
vencedora; 

3.7.6.2 Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não seja novo; 

3.7.6.3 Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de conformidade e verificação. 

3.7.7  Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para providenciar a sua 
substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pela Secretaria Municipal de Saúde. 

3.8 Da ordem de serviço/instalação 

3.8.1 Fica estabelecido como autorização para o fornecimento objeto deste Termo de Referência o encaminhamento do pedido 
de compra, devidamente assinado pela unidade de Compras do Fundo Municipal de Saúde do município de Gurupi - TO. 

3.8.2 Quando se tratar de fornecimento que envolva serviços de instalação do equipamento de maior complexidade de 
execução seja por questões técnicas ou pelo volume do serviço, a empresa contratada deverá estabelecer e registrar, de 
comum acordo com a Fiscalização, em cada "O.S.", as datas de início e conclusão nela solicitado, que só poderão ser 
prorrogadas, em caráter excepcional, mediante prévia concordância do Fundo Municipal de Saúde ou por outro servidor por 
ele designado. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

                                                                                                                                                                                      
4.1 - Após a indicação da empresa vencedora, e a homologação e publicação da respectiva Ata de Registro de Preços, a 
empresa estará apta ao fornecimento dos materiais licitados. E a liberação para fornecimento e emissão da nota fiscal, se 
dará por meio de pedido de compra encaminhado pelo Setor de Compras do Fundo Municipal de Saúde de Gurupi  - TO.  
 
4.2 - O pagamento será efetuado nos termos dispostos no contrato/Ata de Registro de Preços, através de Ordem Bancária 
para a conta corrente da Licitante vencedora, após a emissão da pertinente Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator 
impeditivo imputável à CONTRATADA, e será efetuado em até 30 (trinta) dias após o Atestado de recebimento da 
mercadoria. 
                                                                                                                                                                                                 
4.3 - A licitante vencedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos produtos fornecidos, sem rasuras, 
fazendo constar na mesma, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e respectiva agência.  
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4.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a Receita Federal e com a 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.  
 
4.5 - O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo 
cadastro habilitado na licitação.  
 
4.6 - A Licitante vencedora obrigar-se a manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação assumidas na licitação 
durante todo o período da execução do contrato.  
 
4.7 Os preços registrados quanto aos itens descritos no termos de referencia são os seguintes: 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO  MARCA QTDE UNIDADE EMPRESA VENCEDORA CNPJ/CPF  
VALOR  

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL  

1  
Condicionador de Ar, tipo 
Split 12.000 BTU's  

Electrolux 50 UNID. 
O & M MULTIVISãO 
COMERCIAL LTDA 

10.638.290/0001-57  R$ 1.680,00  R$ 84.000,00  

2  
Condicionador de Ar, tipo 
Split 18.000 BTU's  

Springer 30 UNID. 
DISTRIBUIDORA 

MULTMARCAS LTDA. 
05.511.763/0001-10  R$ 2.500,00  R$ 75.000,00  

3  
Condicionador de Ar, tipo 
Split 24.000 BTU's  

Samsung 30 UNID. 
DISTRIBUIDORA 

MULTMARCAS LTDA. 
05.511.763/0001-10  R$ 3.090,00  R$ 92.700,00  

4  
Condicionador de Ar, tipo 
Split 36.000 BTU's  

ELETROLUX 20 UNID. 
HS COM. DE PROD. DE 
INFORMATICA LTDA 

07.430.734/0001-50  R$ 4.670,00  R$ 93.400,00  

5  
Condicionador de Ar, tipo 
Split 30.000 BTU's  

Electrolux 5 UNID. 
O & M MULTIVISãO 
COMERCIAL LTDA 

10.638.290/0001-57  R$ 4.174,00  R$ 20.870,00  

6  
Condicionador de Ar, tipo 
Split 60.000 BTU's  

KOMECO 20 UNID. 
HS COM. DE PROD. DE 
INFORMATICA LTDA 

07.430.734/0001-50  R$ 6.400,00  R$ 128.000,00  

7  
Condicionador de Ar, tipo 
Split 7.000 BTU's  

ELETROLUX 5 UNID. 
HS COM. DE PROD. DE 
INFORMATICA LTDA 

07.430.734/0001-50  R$ 1.265,00  R$ 6.325,00  

8  
Condicionador de Ar, tipo 
Split 9.000 BTU's  

KOMECO 70 UNID. 
HS COM. DE PROD. DE 
INFORMATICA LTDA 

07.430.734/0001-50  R$ 1.350,00  R$ 94.500,00  

 
4.8  A empresa O & M MULTIVISãO COMERCIAL LTDA registra os valores acima descritos referentes aos itens 01 e 05 

perfazendo em seu registro de preços o valor total de R$ 104.870,00 (cento e quatro mil oitocentos e setenta reais). 
 
4.9  A empresa DISTRIBUIDORA MULTMARCAS LTDA registra os valores acima descritos referentes aos itens 02 e 03 

perfazendo em seu registro de preços o valor total de R$ 167.700,00 (cento e sessenta e sete mil e setecentos reais). 
 
4.10  A empresa HS COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA registra os valores acima descritos referentes aos itens 04, 06, 07 

e 08 perfazendo em seu registro de preços o valor total de R$ 322.225,00 (trezentos e vinte dois mil duzentos e vinte e 
cinco reais). 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 

nº 7.892/2013. 
 
5.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação 
documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
materiais ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover às negociações junto aos fornecedores, 
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
5.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar 

sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
 
5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.4.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 

classificação original. 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média 

daqueles apurados pelo Departamento de compras da Prefeitura Municipal de Gurupi - TO, por intermédio do órgão 
gerenciador da ata de registro de preços. 

 
5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;  
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, 
de 2002. 
 

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS 

 
6.1 Nos valores registrados quanto aos materiais a serem fornecidos, incluem-se todos e quaisquer encargos fiscais, sociais, 

trabalhistas, previdenciários, taxas, impostos, fretes, seguros, mão de obra e demais despesas necessárias.  
 
6.1.2 Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a 

presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da 
Detentora/Fornecedora.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 

 
7.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos e previsões de dotação 

orçamentária do Órgão solicitante: Fundo Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo I deste Edital e do Processo 
Licitatório nº 2021/2013. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
8.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações: 
 
8.1 Da Detentora/Fornecedora: 

8.1.1 - Os trabalhos rejeitados pela Fiscalização devido ao uso de normas ou preceitos não autorizados e/ou qualificados como 
de primeira qualidade e novos, ou considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente com o emprego das 
normativas aprovadas pela Fiscalização e com mão-de-obra devidamente qualificada, com antecedência necessária para que 
não seja prejudicado o andamento cronológico dos serviços de instalação, arcando a Empresa contratada com o  ônus 
decorrente do fato. 

8.1.2 Cumprir, rigorosamente o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT; 

8.1.3 Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause a Empresa contratada e Prepostos seus ou 
terceiros, por ação ou omissão em decorrência da execução dos serviços de instalação, não cabendo à Secretaria Municipal de 
Saúde, em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos e indiretos; 

8.1.4 Responsabilizar-se perante a Secretaria Municipal de Saúde, pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que 
foram confiados ou os seus prepostos devendo efetuar o ressarcimento correspondente imediatamente após o recebimento da 
notificação da Fiscalização, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha a receber; limitado ao valor do contrato entre 
as partes; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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8.1.5 Utilizar na execução dos serviços de instalação dos equipamentos pessoal especializado, devidamente identificado; 

8.1.6 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar no fornecimento e/ou na execução dos 
serviços de instalação; 

8.1.7 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde e cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente; 

8.1.8 Fornecer para seus funcionários, máquinas e equipamentos necessários para execução dos serviços de instalação 
relacionados; 

8.1.9 Manter permanente entendimento com a fiscalização, objetivando evitar interrupções ou paralisações no fornecimento 
e/ou na execução dos serviços de instalação; 

8.1.10 Todo e qualquer serviço que venha a atrapalhar o bom andamento dos serviços no horário comercial, deverá ser 
acordado com o responsável da unidade para não interromper as atividades normais. 

8.1.11 A empresa contratada será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno desenvolvimento dos 
serviços de instalação dos equipamentos e deverá cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e da Previdência Social. 

 

8.2 Do Órgão Gerenciador da Ata:  

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja 
impedimento legal para o fato; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art.65 da Lei nº 8.666/93; 
c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento desta Ata; 
d) Notificar a Empresa contratada de qualquer irregularidade encontrada por ocasião do fornecimento e na execução 

dos serviços; 
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
f) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço; 
g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata; 
h) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho para formalização contratual dos quantitativos 

solicitados à medida em for necessário; 
i) Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para os fins previstos nesta Ata; 
j) Emitir requisição dos produtos solicitados para entrega. 

 
8.3 Do Órgão Participante 
 

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja 
impedimento legal para o fato; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art.65 da Lei nº 8.666/93; 
c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento desta Ata; 
d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos 

de sua responsabilidade; 
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço; 
g) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento 

de suas disposições. 
h) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na 

ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9 .1 A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito: 
 
9.1.2 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla 

defesa, quando: 
 
9.1.3 A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 
 
9.1.4 A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 
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9.1.5 A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços; 
 
9.1.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 
 
9.1.7 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado; 
 
9.1.8 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;  
 
9.1.9 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Fornecedora; 
 
9.1.10 Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora; 
 
9.2.1 Pela Detentora quando: 
9.2.2 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior; 
 
9.2.3 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido de fornecimento 

pela contratante. 
 
9.3 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, 

unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato 
Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da 
Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa. 

 
9.4 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, 

mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à DETENTORA/FORNECEDORA, por motivo de interesse público e demais 
hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação 
pertinente. 

 
9.4.1 Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza. 
 
9.5 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com 

Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 
 
9.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na 

imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da ultima publicação. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 
 

10.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado 
do certame, mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que 
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 
8.666/1993, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinentes e demais normas em vigor e respectivas 
atualizações. 

 
10.2 Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, 

deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
 
10.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 

não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 
ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 
10.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por 

órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 
10.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

 
10.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada 

em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
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10.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 
11.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a Detentora/Fornecedora às penalidades 

seguintes: 
 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de Gurupi, pelo prazo de 
até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no 
Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

 
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para tanto, 

reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade 
Superior na esfera municipal, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 
11.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Fornecedora incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo 

por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se 
destacados em documento fiscal. 

 
11.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 
 
11.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo com 

ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 
11.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
11.3.3 A Detentora/Fornecedora será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no 

prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será 
deduzido das faturas remanescentes. 

 
11.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 

 
11.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
12.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização do Pregão Presencial Nº 

061/2013, é o Fundo Municipal de Saúde. 
 
12.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de todos os atos 

de controle e administração da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais pertinentes, as seguintes 
obrigações: 

 
a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as especificações 

dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 
b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação 

as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 

registrados na ata. 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 
f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o 

material a outro(s) órgão da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 10.520, de 

17.07.2007, no Decreto nº 7.892, de 25.01.2013, na Lei Complementar nº123, de 14.12.2006, normas municipais 
pertinentes e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e 
pelas condições estabelecidas pelo no Edital do Pregão Presencial nº 061/2013-SRP e Processo Licitatório nº 2021/2013, 
oriundo do Fundo Municipal de Saúde. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
 
14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi/TO, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
14.2 Justos e acordados firmam a presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que 

produza os efeitos legais. 
 
 
 
 

                                               Gurupi, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de dezembro de 2013. 
 
 
 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR 
Órgão Gerenciador 

HS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFÓRMATICA LTDA 
Wagno Pereira da Silva 

DETENTORA DA ATA SRP 
 
 
 
 

O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA 
Carlos Roberto de Oliveira 
DETENTORA DA ATA SRP 

 
 
 
 

DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 
Carlos Antonio Frade 

DETENTORA DA ATA SRP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
1. 
 

CPF: 

2. 
 

CPF: 
 

 


