
 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2021 
PREGÃO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 023/2021. VALIDADE: 12 MESES. 

 
Aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2021, na sala de licitações, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada na Av. Getúlio Vargas, n° 200, centro, nesta cidade, 

inscrita no CNPJ nº. 17.695.016/0001-69, neste ato representado legalmente pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Evaldo Paulo dos Reis, brasileiro, portador da 
Carteira de Identidade nº MG-4.963.555, inscrito no CPF sob o nº: 701.614.296-53, 
residente e domiciliado Rua Ursulino Lima, nº 176, vila Maciel, Corinto/MG, nos termos 
do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021, por deliberação do pregoeiro oficial e equipe 
de apoio, e por ele homologada conforme Processo nº 023/2021,RESOLVE registrar 
os preços para a fornecimento dos produtos constantes nos anexos desta ata,  
beneficiário BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI, localizado à rua Raimundo Nonato 
Nascimento, n°. 280, salas B e D, no bairro Floramar, na cidade de Belo Horizonte, 
estado de Minas Gerais, CEP: 31.742.011, cujo CNPJ é 10.478.755/0001-50, neste 
ato representado por Kamilla Henrique Souza, portadora do CPF nº. 015.521.966-90, 
conforme quadro abaixo: 
 

Item Qtde Unid. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MARCA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

07 01 Unid. 

CARRO DE EMREGENCIA  
• Gabinete em aço carbono e pintura 

eletrostática em epóxi 

• Tampo em polímero liso com 02 
divis6rias 

• Haste de soro com altura regulavel 

• 04 Gavetas, sendo 01 com divis6rios 
para medicamentos, 02 para instrumentos 
pequenos e 01 gavetão para instrumentos 
grandes 

• Duplo sistema de travamento: 01 
frontal para 

lacre ou cadeado e 01 lateral com 
Fechadura 

e chave de seguram;:a• 04 Rodízios girat6rios, 

sendo 02 frontais com freios 

• Suporte girat6rio em 3602 para 
desfibrilador 

• Para-choque emborrachado por 
toda extensao do perimetro 

• Régua com quatro tomadas e 
extensão 

• Tabua de massagem em acrílico. 
Acompanha: 
Cabo de força tripolar de 2,00 metros; 
4 tomadas (2P+T) de distribuição para 
alimentação dos equipamentos; 
Proteção de borracha em todo o perímetro 
contra impactos; 
Suporte para soro com altura ajustável; 
Tabua para massagem cardíaca em acrílico, 
Suporte para cilindro de oxigênio; 
Trava para gavetas /basculante. 
Dimensões: 52cm largura, 109cm altura, 
72cm comprimento; 
Peso: 63kg. 

Destak 1.900,00 1.900,00 

09 02 Unid. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. Gaslive- 5.650,00 11.300,00 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS: TIPO DE 
CONCENTRADOR: ESTACIONÁRIO; 
NÍVEL DE RUÍDO: 45 DB; FLUXO: ATÉ 5 
LITROS POR MINUTO; PRESSÃO DE 
SAÍDA: 5,5 PSI; CONCENTRAÇÃO DE 
OXIGÊNIO MÁXIMA: 93% (±3%); 
ALARMES: SONOROS E VISUAIS; 
CONSUMO DE ENERGIA: 110 V: 360 W 
E 220V: 290 W (OBS.: O EQUIPAMENTO 
DEVE SER BIVOLT OU 110 V); 
MEDIDAS APROXIMADAS: 58 CM X 38 
CM X 24 CM; PESO: 14 KG; 
TEMPERATURA: 13ºC A 32ºC; 
ARMAZENAMENTO: DE -34ºC A 50ºC. 
ITENS INCLUSOS: CONCENTRADOR, 
TUBO DE CONEXÃO DO 
UMIDIFICADOR, FILTRO, MANUAL DE 
INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. 
GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES. 
DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. 

Yumell 5lt 

VALOR TOTAL 13.200,00 

 
01 - DO OBJETO: 
 
É objeto desta presente ata, o registro de preços para futura e eventual aquisição 
parcelada de equipamentos diversos em atendimento à secretaria municipal de 
saúde para o enfrentamento das conseqüências do COVID-19, em razão dos 
decretos municipais e legislação específica. 
 
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir 
da sua assinatura. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
município não será obrigado a contratar o objeto referido nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata 
de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - Os órgãos e entidades que não participaram do presente registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da respectiva ata de registro de preços, deverão consultar o 
órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Administração) da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão, aplicando-se, no que for aplicável, as disposições do 
Decreto Federal 7.892/2013 e às seguintes condições: 
I - a solicitação de adesão deverá ser fundamentada, conforme art. 22 do Decreto 
7.892/2013, e ser apresentada dentro do prazo de vigência da ata; 
II - caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração 
do Sistema de Registro de Preços; 
III - caberá ao fornecedor 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 desta licitação; 



 

 

 

IV - as aquisições ou as contratações adicionais de que trata este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinqüenta por cento dos quantitativos dos itens 
indicados neste edital; 
V - observado o limite individual do inciso supra, o quantitativo total das adesões à ata 
de registro de preços desta licitação não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Município, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
04 - DO PREÇO 
 
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação 
no Pregão nº 007/2021. 
II - Em cada fornecimento dos produtos decorrente desta Ata, serão observadas as 
disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes 
do Edital do Pregão nº 007/2021, que integra o presente instrumento de compromisso. 
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 
apresentadas, no Pregão nº 007/2021 pelas empresas detentoras da presente Ata, as 
quais também a integram. 
 
05 - DO PAGAMENTO 
 
I - Em todos os fornecimentos, em até 15(quinze) dias uteis do mês subsequente a 
entrega e aprovação dos mesmos, mediante a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de 
regularidade perante o INSS e FGTS e Trabalhista. 
II - A Prefeitura Municipal de Corinto, tem sua conta bancaria no Banco do Brasil, 
banco público oficial, ira descontar a taxa de transferência bancaria de credito do 
licitante contratado que optar por receber em outra instituição bancaria, mediante 
dedução direta do valor a ser pago. 
III - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da 
seguinte formula:   
I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
06 - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO  
 
I - Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas, no 
edital do Pregão que precedeu a presente Ata, poderá ser aplicada a penalidade 
prevista. 
II - A empresa contratada quando do recebimento da Ordem de fornecimento enviada 
pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu ao recebimento. 
III - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida 
para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da 
ata. 



 

 

 

IV - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de 
até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas. 
 
07 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 
7.1. São obrigações da Contratante: 
7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato; 
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimento definitivo; 
7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido; 
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de comissão/servidor especialmente designado; 
7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma pactuados; 
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente aquisição, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
08 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Projeto 
Básico e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Projeto Básico e sua proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 
procedência e prazo de garantia ou validade; 
8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 
8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto 
Básico, o objeto com avarias ou defeitos; 
8.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do objeto contratado. 
 
09 - DAS PENALIDADES 
9.1. Aos contratados que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com 
a Administração Pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da 
Lei Federal nº 8.666, de 1993, obedecidos os seguintes critérios: 
9.1.1 Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco 
anos. 
9.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 
ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 



 

 

 

9.2.1. Advertência; 
9.2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, 
da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
9.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no 
caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso; 
9.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
9.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
9.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação. 
9.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Corinto/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da 
sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 
Município, quando for o caso. 
 
10 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 
 
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente 
Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período 
de 01(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas 
indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 007/2021, que integra a presente Ata 
de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o 
Decreto instituidor do Registro de preços. 
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 
consoante o disposto no art.73, I da Lei Federal 8.666/93.e demais normas 
pertinentes. 
II - A cada fornecimento de produtos, serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, I, 
da Lei Federal 8.666/93. 
 
12 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
Pela Administração, quando: 
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e 
a Administração não aceitar sua justificativa; 
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 
de preços, a critério da Administração; 



 

 

 

D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 
G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro 
de Preços; no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais 
do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo 
da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94. 
H - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do 
pedido. 
 
13 - DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
I – O fornecimento dos produtos do objeto da presente Ata de Registro de Preços 
serão autorizadas, caso a caso, pelo Secretário requisitante. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
I - Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 007/2021 e as propostas das empresas 
classificadas no certame supra-numerado. 
II - Fica eleito o foro desta Comarca de Corinto/MG, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata. 
III - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 
10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais de Direito. 
 
Corinto/MG, 09 de abril de 2021. 
 
 

_____________________________________________ 
Evaldo Paulo dos Reis 

Prefeito Municipal 
 
 

_____________________________________________ 
BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI 

Contratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORINTO-MG 

 

CONTRATADA: BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI. 

 

REQUISITANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

SINTESE DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM 

ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O 

ENFRENTAMENTO DAS CONSEQÜÊNCIAS DO COVID-19, EM RAZÃO DOS 

DECRETOS MUNICIPAIS E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA”.  

 

VALOR CONTRATADO:  

R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). 

 

VIGÊNCIA: 09/04/2021 à 09/04/2022. 

 

Publicado em 09 de abril de 2021. 

 

 

Prefeitura Municipal de Corinto, 09 de abril de 2021. 

 

 

 


