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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 

 

 Aos 11 dias do mês de junho de 2021, nas dependências do Setor de Licitações e Contratos 

do Município de Agudo/RS, situado na Av. Tiradentes, nº 1625, o Prefeito Municipal Sr. Luís 

Henrique Kittel, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da 

classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021, para 

REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em 04 

de junho de 2021, e publicada na Imprensa Oficial do Município em 04 de junho de 2021, resolve 

REGISTRAR OS PREÇOS da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as 

condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico. 

 EMPRESA: VIVER MAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.188.382/0001-07, 

com sede na Rua Euclydes da Cunha, nº31, bairro Partenon, município de Porto Alegre/RS, CEP: 

90.620-220, telefone: (51) 3261 6161, e-mail: priscila@ambulare.com.br,  representada nesse ato, 

por sua representante legal, sócia-administradora, Sra. Priscila Pereira Baptista da Silva, portador 

da cédula de identidade RG nº 3081779518 e CPF nº 825.050.120-91. 

 

1 – OBJETO 

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços dos serviços 

especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021, quais sejam: 

Item 
Qtd. 

Min/Max 
Un. Especificação dos serviços Preço Unitário Preço Total 

01 01/10.000 Km 

Locação de veículo UTI 

Móvel, conforme condições 

editalícias. 

R$ 21,90 R$ 219.000,00 

 

2 – VIGÊNCIA 

 A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura. 

 2.1. Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do art. 5º, do Decreto Municipal nº 

41/2015, esse Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, 

durante o seu período de vigência, os materiais cujos preços nela estejam registrados, podendo 

adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento 

aos registrados, no caso de igualdade de condições. 

2.2. Conforme art. 2º, § 3º, letra “c” do Decreto Municipal n° 41/2015, a administração 

poderá não contratar, no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.     

 

3 – CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 3.1. Para execução dos serviços registrados nessa Ata serão celebradas Notas de Empenho 

específicas com a empresa, com posteriores solicitações conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.4. 

3.1.1. As despesas correrão por conta da dotação orçamentária abaixo: 

Secretaria PJ Rec. 

De Saúde 
8906 4511 

8968 040 

 

4 – PREÇOS E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 4.1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços 

constam em documento específico, em anexo a essa Ata, sendo que estão relacionados no item 1. 
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4.2. O pagamento será efetuado em consonância com os serviços prestados, através da 

Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal eletrônica emitida em nome do Município de 

Agudo e a tramitação do processo para instrução, liquidação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 

após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Saúde, sem qualquer forma de reajuste, via 

sistema bancário.   

4.3. A contratada deverá indicar na Nota Fiscal o número da Ata de Registro de Preços ou 

do Contrato vigente e aditivo(s), quando houver, a modalidade e o número do processo licitatório 

que originou a prestação dos serviços. 

4.4. A contratada deverá indicar na Nota Fiscal o nome do paciente que foi transportado, a 

cidade de origem e destino, dia da viagem e total de quilômetros rodados. 

4.5. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do 

contratante, desde que executados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a 

data da efetivação do pagamento. 

 

5 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços deverão ser executados de forma parcelada, de acordo com a necessidade 

da Secretaria de Saúde de Agudo, por tratar-se de Registro de Preços, não sendo obrigatório 

contratar a quantidade total constante no objeto; 

5.2. A solicitação dos serviços se dará mediante contato telefônico ou WhatsApp, sendo 

que a empresa vencedora deverá indicar na sua proposta telefone para contato da sua central de 

atendimento, à disposição 24 horas por dia, sete dias por semana, sob regime de sobreaviso, sendo 

que o Município formalizará tal solicitação, posteriormente, via e-mail fornecido pela empresa em 

sua proposta financeira. 

5.3. A equipe deverá se apresentar ao local solicitado para o atendimento quando houver a 

chamada de emergência, em até 04 (quatro) horas, dispondo de todos os aparelhos, equipamentos 

e profissionais capacitados, necessários para a prestação de serviço de boa qualidade e com 

precisão de resultados; 

5.4. O serviço compreende a remoção do paciente do município de Agudo, que necessita 

de internação em estabelecimento hospitalar apropriado fora de sua sede, a uma distância de até 

200 Km, conforme determinação médica;  

5.4.1. Poderão ser transportados pacientes adultos, infantis e neonatos, em horários, datas e 

locais a serem definidos conforme a demanda; 

5.5. O fornecedor deverá se responsabilizar pela retirada e pelo transporte inter-hospitalar, 

sendo de sua inteira responsabilidade manter seguro para tais remoções, manutenção do veículo e 

equipamentos bem como todas as demais documentações técnicas necessárias; 

5.6. A contagem da quilometragem deverá ser iniciada a partir do ponto de partida, até o 

hospital de entrega (BASE x HOSPITAL DE SAÍDA x HOSPITAL DE ENTREGA), sendo que o 

retorno à base não será contado;  

5.7. Caso ocorra quebra do veículo, defeito, mecânico ou algum impedimento de 

transporte, deverá a contratada providenciar imediatamente, às suas expensas, outro veículo nas 

mesmas condições exigidas para o pronto atendimento aos serviços solicitados. 

5.8. O(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) para a prestação dos serviços licitados deve(m) 

ser de suporte avançado (Tipo D), completamente equipado de acordo com a legislação específica 

(Portaria MS nº 2.048 de 05 de novembro de 2002), sendo que deverá ser tripulado pelos 

profissionais abaixo, que atendam aos requisitos mínimos identificados: 01 Médico qualificado e 

credenciado junto ao CRM; 01 Motorista socorrista; 01 Enfermeiro qualificado e credenciado 

junto ao COREN. 

5.8.1. É obrigatória a presença da equipe completa durante todo o procedimento de 

remoção de paciente, conforme resolução CFM 1.671 e 1.272/2003 sob pena de aplicação das 
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sanções previstas na legislação vigente, o não pagamento da remoção e a responsabilidade civil e 

criminal. 

 

6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1. Executar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexo I e em 

consonância com a proposta de preços; 

6.2. Manter, durante toda a execução do(a) contrato/ata, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

6.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

6.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado. 

6.6. Serão de inteira responsabilidade da empresa contratada, os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato; 

6.7. A empresa deverá manter atualizados todos os pagamentos decorrentes da contratação 

(quando houver), como salários de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a 

responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando 

em serviço e por tudo quanto à leis previdenciárias e trabalhistas lhe asseguram.  

6.8. A empresa contratada deverá assumir todos os termos do edital, sendo que quando o 

serviço não puder ser executado, esta deverá justificar, formalmente, via e-mail ou declaração, o 

motivo do não cumprimento das obrigações contratuais, ficando assim, a Secretaria de Saúde 

autorizada a contratar com outra empresa, apta a realizar a remoção do paciente, devido a urgência 

deste serviço. 

 

7 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 7.1. O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses: 

 a) quando a empresa vencedora não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de 

Registro de Preços; 

 b) quando a empresa vencedora não assinar a ata quando convocado para tal, sem 

justificativa aceitável; 

 c) quando a empresa vencedora não cumprir as Ordens de Fornecimento, no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceitável; 

 d) quando a empresa vencedora não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar 

superior ao praticado no mercado; 

 e) quando a empresa vencedora solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar 

impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, 

decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

 7.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas 

“a)” a “e)”, será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso 

de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 7.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço da empresa vencedora, a comunicação 

será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, 

cancelado o preço registrado. 
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8- PENALIDADES 

8.1. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor total contratado, 

limitado este a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual. 

8.2. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de deixar de manter a proposta (recusa 

injustificada para contratar), sobre o valor estimado da contratação, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 

05 (cinco anos). 

8.3. Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial da ata, sobre o valor não 

adimplido da ata, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três anos). 

8.4. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total da ata, sobre o valor 

atualizado da ata, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco anos). 

8.5. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de causar prejuízo material resultante 

diretamente de execução contratual, sobre o valor não adimplido da ata, cumulada com a pena de 

declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 05 (cinco anos). 

8.6. Quando não corrigir deficiência quando solicitados pelo Contratante, será aplicada a 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

8.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente.  

8.8. Quando a contratada motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos 

decorrentes para com a Contratante.  

8.9. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

8.10. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 

 

9 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

9.1. O recebimento dos serviços será efetuado pela Secretaria da Saúde, através de sua 

Secretária ou pessoa designada por esta, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do 

Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

9.2. A fiscalização dos serviços executados será efetuada pela Secretaria da Saúde, tendo 

como responsáveis a Secretária Municipal de Saúde Verônica Peripolli Scardoelli e o 

Coordenador de Saúde José Eduardo Lopes Farias, sendo de obrigação dos mesmos fazer os 

esclarecimentos solicitados pela contratada para a execução dos serviços; verificar se os serviços 

estão sendo realizados de acordo com as especificações do contrato e não permitir nenhuma 

alteração nos serviços especificados, sem razão preponderante e sua autorização por escrito. 

9.3. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 

inobservâncias técnicas ou legais. 

 

10 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

 10.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da 

Ata de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das 

situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo 

executado o objeto da ata: 

 a) greve geral; 
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 b) calamidade pública; 

 c) interrupção dos meios de transporte; 

 d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 

 e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil 

Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 

 10.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada. 

 10.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o 

fato deverá ser comunicado ao Setor de Licitações e Contratos, até 24 horas após a ocorrência. 

Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 

horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força 

maior. 

 

11 – FORO 

 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica 

eleito o Foro da Comarca de Agudo/RS. 

 

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 

estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada, na presença de duas 

testemunhas. 

 

Agudo, 11 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

        LUÍS HENRIQUE KITTEL                            PRISCILA PEREIRA BAPTISTA DA SILVA 

               Prefeito Municipal                                                       Viver Mais Ltda - ME 

                    Contratante                                                                      Contratada          

           

 

 

 

 

VERÔNICA PERIPOLLI SCARDOELLI                     ALLAN VICIUS SOUZA DA SILVA 

             CPF: 654.854.830-20                                                  CPF:  974.745.170-00 

       Testemunha e Fiscal da Ata                                                        Testemunha 

 

 

 

 

 

 

    JOSÉ EDUARDO LOPES FARIAS 

               CPF: 018.210.790-60 

        Testemunha e Fiscal da Ata 

 


