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ATA - N 28/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 08/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O Município de Ibirapitanga – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ:
13.846.753/0001-64, com sede na Praça Jorge e Silva 1º andar – Centro, Ibirapitanga – Bahia,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente
e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro – Município de Ibirapitanga – Bahia, e o
e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ.
12.184.475/0001-64, representada pela Sra. MARIA CLEUDE DOS SANTOS BARCELOS,
portadora do RG. 07246.216-79, inscrito no CPF. 733.863355-00, e de outro lado a empresa EC
DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ. Nº 02.136.854/0001-25, estabelecida na
Rua Anésia Nunes Matarazzo, nº 60, Villa Rubi – 12245-581 – São José dos Campos - SP,
doravante denominada, PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pela Sr(a)
ERICA CRISTINE DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o n° 141.697.458-09, nos termos do art. 15
da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei
Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipal nº 022/2021, e
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°. 08/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 046/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de medicamentos, matérias odontológicos, pensos e correlatos para suprir as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
Lotes:
LOTE XXXII - 32
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

MARCA

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

1

Afastador Minessota

UNID

6

6B INVENT

24,18

145,08

2

Alavanca Apical Reta no 301

UNID

4

6B INVENT

43,81

175,24

3

Alavanca Reta Seldin no 2 (Ponta
de Lança)

UNID

6B INVENT

43,81

1.095,25

4

Alavanca Seldin no 1L
(Bandeirinha)

UNID

4

6B INVENT

43,81

175,24

5

Alavanca Seldin no 1R
(Bandeirinha)

UNID

4

6B INVENT

43,81

175,24

6

Alveolótomo Luer Curvo (Pinça
Goiva)

UNID

6

COOPERFLEX

166,82

1.000,92

7

Aplicador de Hidróxido de Cálcio
Angulado

UNID

8

6B INVENT

16,33

130,64

8

Bandeja Inox 22 X 09 X 1,5cm

UNID

FAMA

32,63

815,75

25

25
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9

Bandeja Inox 22 X 12 X 1,5cm

UNID

25

FAMA

41,26

1.031,50

10

Broqueiro Alumínio Autoclavável 21
Furos FG

UNID

4

PERFURABRA
G

23,87

95,48

11

Brunidor de Ponta Dupla Ovalada e
Piramidal no 1

UNID

4

COOPERFLEX

16,41

65,64

12

Cabo de Bisturi no 3

UNID

8

6B INVENT

14,69

117,52

13

Cabo para Espelho Bucal

UNID

60

6B INVENT

9,67

580,20

14

Calcador de Hollemback no 1

UNID

4

COOPERFLEX

16,41

65,64

15

Calcador de Hollemback no 2

UNID

4

COOPERFLEX

16,41

65,64

16

Calcador de Ward no 1

UNID

4

COOPERFLEX

16,41

65,64

17

Calcador de Ward no 2

UNID

4

COOPERFLEX

16,41

65,64

18

Colgadura Individual

UNID

10

PREVEN

8,89

88,90

19

Cuba Redonda Inox 09 X 4,5cm
240 ml

UNID

4

FAMA

38,25

153,00

20

Cureta de Lucas no 85 (Cureta
Alveolar)

UNID

8

6B INVENT

16,33

130,64

21

Cureta Dentinária no 17

UNID

8

COOPERFLEX

16,41

131,28

22

Cureta Dentinária no 18

UNID

8

COOPERFLEX

16,41

131,28

23

Curetas Gracey no 09-10

UNID

8

6B INVENT

19,58

156,64

24

Curetas Gracey no 11-12

UNID

8

6B INVENT

19,58

156,64

25

Curetas Gracey no 13-14

UNID

8

6B INVENT

19,58

156,64

26

Discoide e Cleoide

UNID

8

6B INVENT

16,33

130,64

27

Esculpidor de Hollemback no 3S

UNID

8

6B INVENT

16,67

133,36

28

Espátula de Inserção no 01

UNID

12

COOPERFLEX

22

264,00

29

Espátula de Inserção de Fio
Retrator Oitavado

UNID

6

6B INVENT

75,53

453,18

30

Espátula de Manipulação no 70

UNID

12

6B INVENT

19,68

236,16

31

Espátula no 7

UNID

12

6B INVENT

16,33

195,96

32

Espelho Bucal no 05

UNID

80

PHARMAINOX

8,48

678,40

33

Fórceps no 1

UNID

8

6B INVENT

130,16

1.041,28

34

Fórceps no 16

UNID

8

6B INVENT

130,16

1.041,28

35

Fórceps no 17

UNID

6

6B INVENT

130,16

780,96

36

Fórceps no 18R

UNID

6

6B INVENT

130,16

780,96

37

Fórceps no 18L

UNID

6

6B INVENT

130,16

780,96

38

Fórceps no 65

UNID

3

6B INVENT

130,16

390,48

39

Fórceps no 69

UNID

8

6B INVENT

130,16

1.041,28

40

Fórceps no 150

UNID

8

6B INVENT

130,16

1.041,28

41

Fórceps no 151

UNID

6

6B INVENT

130,16

780,96

42

Lima para Osso no 12

UNID

8

6B INVENT

64

512,00

43

Pedra para Afiar Goiva 186

UNID

3

JON

78

234,00
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44

Pinça Clínica

UNID

40

COOPERFLEX

45

Placa de Vidro Espessura Média

UNID

12

PREVEN

46

Ponta Morse 0-00

UNID

12

6B INVENT

47

Porta Agulha Mayo-Hegar Curvo

UNID

25

48

Porta Algodão Inox 10 X 5,5cm
Para Rolos Dentais

UNID

6

49

Porta Amálgama de Plástico

UNID

50

Porta Matriz Toflemire

UNID

51

Pote Dappen Plástico

52
53

10,69

427,60

24

288,00

75,53

906,36

46,85

1.171,25

FAVA

120,72

724,32

4

MAQUIRA

23,71

94,84

8

6B INVENT

47,31

378,48

UNID

10

PREVEN

6,5

65,00

Pote Dappen Vidro

UNID

10

PREVEN

6,62

66,20

Seringa Carpule

UNID

40

COOPERFLEX

58,34

2.333,60

54

Sindesmótomo

UNID

10

COOPERFLEX

22

220,00

55

Sonda Exploradora no 5 (Estilete)

UNID

40

COOPERFLEX

16,41

656,40

56

Tambor Inox 10 X 10cm 780 ml

UNID

6

FAMA

129,17

775,02

57

Tesoura Cirurgica Tipo Iris Ponta
Curva

UNID

25

6B INVENT

24,18

604,50

26.199,99

LOTE XXXIV - 34
QT

DESCRIÇÃO

UND

1

Agulha descartavel 27G longa com
100 unidades

caixa

10

PROCARE

83,11

831,10

2

Agulha descartavel 30G curta com
100 unidades

caixa

100

PROCARE

83,05

8.305,00

3

Algodão 500g

pacote

18

MEDIHOUSE

32,64

587,52

4

Broca Baixa Rotação (para Contra
Ângulo) no 2

und

20

D PERFECT

11,87

237,40

5

Broca Baixa Rotação (para Contra
Ângulo) no 4

und

20

D PERFECT

11,87

237,40

6

Broca Baixa Rotação (para Contra
Ângulo) no 6

und

20

D PERFECT

11,87

237,40

7

Broca Baixa Rotação (para Contra
Ângulo) no 8

und

20

D PERFECT

11,87

237,40

8

Broca Diamantada no 1011

und

20

MICRODONT

6,72

134,40

9

Broca Diamantada no 1012

und

20

MICRODONT

6,72

134,40

10

Broca Diamantada no 1013

und

20

MICRODONT

6,72

134,40

11

Broca Diamantada no 1014

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

12

Broca Diamantada no 1015

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

13

Broca Diamantada no 1016

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

14

Broca Diamantada no 1016HL

und

20

FAVA

7,42

148,40

D

MARCA

VALOR
UNITARIO

ITEM

VALOR TOTAL
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15

Broca Diamantada no 1031

und

20

MICRODONT

6,72

134,40

16

Broca Diamantada no 1032

und

20

MICRODONT

6,72

134,40

17

Broca Diamantada no 1033

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

18

Broca Diamantada no 1034

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

19

Broca Diamantada no 1035

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

20

Broca Diamantada no 1036

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

21

Broca Diamantada no 1090

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

22

Broca Diamantada no 1190

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

23

Broca Diamantada no 2135

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

24

Broca Diamantada no 2137

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

25

Broca Diamantada no 3018HL

und

20

MICRODONT

6,72

134,40

26

Broca Diamantada no 3097

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

27

Broca Diamantada no 3118

und

20

MICRODONT

6,72

134,40

28

Broca Diamantada no 3168

und

20

MICRODONT

6,72

134,40

29

Broca Diamantada no 3195

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

30

Broca Diamantada no 3203

und

30

MICRODONT

6,72

201,60

31

Broca no 702 HL

und

8

D PERFECT

14,84

118,72

32

Broca Zecrya

und

20

D PERFECT

32,65

653,00

33

Cunha de Madeira Colorida
Tamanhos Diversos com 100
unidades

pacote

12

PHARMAINOX

13,94

167,28

34

Escova Branca para Profilaxia

und

20

MK LIFE

3,17

63,40

35

Filme Radiográfico 3 X 4cm caixa
com 150 unidades

caixa

2

AGFA

493,48

986,96

36

Fio de Sutura de Nylon 3.0 ou 4.0
com 24 unidades

caixa

40

TECHNEW

65,30

2.612,00

37

Fio de Sutura de Seda 3.0 ou 4.0
com 24 unidades

caixa

20

TECHNEW

65,30

1.306,00

38

Fio Dental 100m

und

12

HILLO

5,79

69,48

39

Fio Retrator Gengival com 250 cm
no 0

und

4

RETRAFLEX

40,30

161,20

40

Lâmina de Bisturi no 12 com 100
unidades

caixa

6

SOLIDOR

92,45

554,70

41

Lâmina de Bisturi no 15C com 100
unidades

caixa

12

SOLIDOR

90,44

1.085,28

42

Matriz de Aço 0,05 X 5 X 500mm

und

30

MAQUIRA

2,47

74,10

43

Matriz de Aço 0,05 X 7 X 500mm

und

30

MAQUIRA

2,91

87,30
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44

Papel Carbono para Oclusão com
280 folhas (Accufilm)

caixa

2

Contacto Film
(280 unidades)

433,53

867,06

45

Pincel Descartável com 100
unidades (Microbrush)

caixa

40

MICRODONT
BRUSH

32,00

1.280,00

46

Rolete de Algodão com 100
unidades

pacote

150

SSPLUS

5,30

795,00

47

Sugador Descartável com 40
unidades

pacote

250

A&G

21,15

5.287,50

48

Taça de Borracha para Profilaxia

und

20

PREVEN

2,62

52,40

49

Tira de Lixa de Aço com 12
unidades

caixa

20

MAQUIRA

8,26

165,20

50

Tira de Lixa para Resina Composta
caixa com 150 unidades

pacote

20

MAQUIRA

14,81

296,20

31.402,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

57.601,99 (cinquenta e sete mil seiscentos e um reais e noventa e nove centavos)

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE
EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e
no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as
necessidades do Município e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2. Nos termos do Art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos
licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão
observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços - SPR n°. 08/2022, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 05 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos
adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao fornecimento dos medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo
estipulado para este fim;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
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3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Ibirapitanga, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome
do Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante
a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7. Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
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4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento
dos medicamentos ou correlatos.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de
Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que
fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado
pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para
reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata de Registro, bem como atestar na Nota
Fiscal a efetiva execução do objeto;
5.1.2. Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com
as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado,
nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou
correlatos, ou rejeitá-los;
5.1.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste
termo;
5.1.5. Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Termo
de Referência;
5.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos
termos da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos deste
Termo, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
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5.1.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução deste Termo ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1. Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
5.2.2. Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em
embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
5.2.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4. Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE,
estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias;
5.2.5. Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução
do objeto desta Ata;
5.2.6. Comunicar ao Gestor da Ata de Registro, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
5.2.7. Substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os medicamentos ou correlatos objeto
deste Termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou desconformes com
as especificações;
5.2.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
5.2.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou
correlatos, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
5.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
5.2.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
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6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
medicamentos ou correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções
cabíveis.
6.5. Os medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73,
inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal
nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
Promitente Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesa e o
contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.2. Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o
fornecimento e sem prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.3. Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado dos preços registrados;
7.1.4. Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com
o Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido da Ata de Registro de Preços;
7.1.5. Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com o Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de
Preços;
7.1.6. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo
prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.7. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da
legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
8.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
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pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo 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 Diário Oficial
do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1. Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser
requisitado por qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as
medidas para formalização do Termo de Adesão.
10.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
10.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada grupo/lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
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CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 08/2022.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 08/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em
virtude de convocações dos vencedores melhores posicionados.
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Ibirapitanga – Bahia, 02 de maio de 2022.

Prefeito do Município

Fundo Municipal de Saúde

Empresa Detentora da Ata

Gerenciador da Ata de Registro

Testemunhas:
1) _____________________________
CPF:

2) _____________________________
CPF:
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ATA - N 29/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 08/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O Município de Ibirapitanga – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ:
13.846.753/0001-64, com sede na Praça Jorge e Silva 1º andar – Centro, Ibirapitanga – Bahia,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente
e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro – Município de Ibirapitanga – Bahia, e o
e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ.
12.184.475/0001-64, representada pela Sra. MARIA CLEUDE DOS SANTOS BARCELOS,
portadora do RG. 07246.216-79, inscrito no CPF. 733.863355-00, e de outro lado a empresa
ROSILENE VIEIRA LOPES - EPP, inscrita no CNPJ. Nº 10.279.430/0001-48, estabelecida na Av.
José Soares de Araújo, nº 285 – JD. California – Patos de Minas – MG CEP: 38.703-103, doravante
denominada, PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pela Sr(a) ROSILENE
VIEIRA LOPES, inscrito no CPF sob o n° 072.652.766-12, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n°
10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipal nº 022/2021, e demais normas
legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°.
08/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº
046/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n°
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de medicamentos, matérias odontológicos, pensos e correlatos para suprir as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
Lotes:
LOTE XXVI - LEITE ESPECIAIS
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNID

QTD

1

NEOCATE Advance 400g

LATA

70

R$ 223,20

V. UNIT.

R$ 15.624,00

2

NEOCATE LCP

LATA

30

R$ 222,50

R$ 6.675,00

3

NESTOGENO 1 400g

LATA

20

R$ 44,00

R$ 880,00

4

NESTOGENO 2 400g

LATA

20

R$ 47,00

R$ 940,00

5

NANLAC CONFOR 800G NO LUGAR
DE DUAS LATAS DE 400G

LATA

30

R$ 42,60

R$ 1.278,00

6

NAN Comfor 1 400g

LATA

20

R$ 47,10

R$ 942,00

7

NAN Comfor 2 800G NO LUGAR DE
DUAS LATAS DE 400G

LATA

20

R$ 39,80

R$ 796,00

8

NAN Comfor 3 800G NO LUGAR DE
DUAS LATAS DE 400G

LATA

20

R$ 40,50

R$ 810,00

9

NAN Supreme 2

LATA

20

R$ 119,30

R$ 2.386,00
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10

NANLAC SUPREME 1 A 3 ANOS

LATA

20

R$ 91,20

R$ 1.824,00

11

NAN H.A. 400g

LATA

30

R$ 127,00

R$ 3.810,00

12

APTAMIL Premium 1 800g

LATA

20

R$ 56,25

R$ 1.125,00

13

APTAMIL 2 800g

LATA

15

R$ 57,30

R$ 859,50

14

APTAMIL 3 800g

LATA

15

R$ 56,00

R$ 840,00

15

APTAMIL H.A. 800G

LATA

20

R$ 172,60

R$ 3.452,00

16

NUTRISOM Soya 800g

LATA

200

R$ 163,79

TOTAL

R$ 32.758,00
R$ 74.999,50

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE
EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e
no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as
necessidades do Município e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2. Nos termos do Art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos
licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão
observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços - SPR n°. 08/2022, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 05 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos
adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao fornecimento dos medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo
estipulado para este fim;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Ibirapitanga, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome
do Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDHDQUE1QJC3RJG4NZEZOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
12 de Maio de 2022
15 - Ano XVIII - Nº 3124

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitação

3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante
a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7. Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.

4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento
dos medicamentos ou correlatos.
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4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de
Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que
fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado
pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para
reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata de Registro, bem como atestar na Nota
Fiscal a efetiva execução do objeto;
5.1.2. Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com
as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado,
nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou
correlatos, ou rejeitá-los;
5.1.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste
termo;
5.1.5. Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Termo
de Referência;
5.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos
termos da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos deste
Termo, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução deste Termo ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
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5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1. Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
5.2.2. Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em
embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
5.2.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4. Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE,
estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias;
5.2.5. Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução
do objeto desta Ata;
5.2.6. Comunicar ao Gestor da Ata de Registro, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
5.2.7. Substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os medicamentos ou correlatos objeto
deste Termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou desconformes com
as especificações;
5.2.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
5.2.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou
correlatos, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
5.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
5.2.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
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6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
medicamentos ou correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções
cabíveis.
6.5. Os medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73,
inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal
nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
Promitente Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesa e o
contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.2. Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o
fornecimento e sem prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.3. Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado dos preços registrados;
7.1.4. Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com
o Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido da Ata de Registro de Preços;
7.1.5. Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com o Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de
Preços;
7.1.6. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo
prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.7. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da
legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
8.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
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pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo 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 Diário Oficial
do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1. Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser
requisitado por qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as
medidas para formalização do Termo de Adesão.
10.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
10.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada grupo/lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
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CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 08/2022.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 08/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em
virtude de convocações dos vencedores melhores posicionados.
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Ibirapitanga – Bahia, 02 de maio de 2022.

Prefeito do Município

Fundo Municipal de Saúde

Empresa Detentora da Ata

Gerenciador da Ata de Registro

Testemunhas:
1) _____________________________
CPF:

2) _____________________________
CPF:
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ATA - N 30/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 08/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O Município de Ibirapitanga – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ:
13.846.753/0001-64, com sede na Praça Jorge e Silva 1º andar – Centro, Ibirapitanga – Bahia,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente
e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro – Município de Ibirapitanga – Bahia, e o
e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ.
12.184.475/0001-64, representada pela Sra. MARIA CLEUDE DOS SANTOS BARCELOS,
portadora do RG. 07246.216-79, inscrito no CPF. 733.863355-00, e de outro lado a empresa JFB
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 14.683.163/0001-20, estabelecida na Rua Ceará, nº 02 – Galpão, nº
01 – São Cristovão - CEP: 38.703-103, Salvador – BA, doravante denominada, PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pela Sr(a) JUCICLEIDE DA SILVA RODRIGUES,
inscrito no CPF sob o n° 824.108.445-53, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com
as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto
Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipal nº 022/2021, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 08/2022, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 046/2022, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas
alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de medicamentos, matérias odontológicos, pensos e correlatos para suprir as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
Lotes:
LOTE XXIX - SONDAS, BOLSA COLETORA
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNID

QTD

MARCA

V. UNIT.

1

Bolsa de Colostomia descartável 30mm

CAIXA

200

MEDSONDA

2

Bolsa de Colostomia de Karaya infantil

CAIXA

30

CONVATEC

3

de colostomia de Karaya 15-55mm

CAXA

200

CONVATEC

4

Coletor de urina sistema fechado 2000mL

UNID

2000

DESCARPACK

5,77

5

Coletor de urina descartavel 2000mL

UNID

2.000

MEDGRAN

1,34

UNID

300

MEDSONDA

UNID

20

MEDSONDA

UNID

40

MEDSONDA

6

Sonda de Aspiração Traqueai

7

Sonda de Aspiração Traqueal n o 06 c/10

8

no 04

Sonda de Aspiração Traqueal n

o 08

clIO

12,16
600,00

464,90

1,00
0,80

0,80
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9

Sonda de Aspiração Traqueal no 10 c/IO

UNID

100

MEDSONDA

IO

Sonda de Aspiração Traqueal n o 12 c/10

UNID

50

MEDSONDA

na 14

UNID

90

MEDSONDA

o

11

Sonda de Aspiração Traqueal

0,80

0,80
0,80

12

Sonda de Aspiração Traqueal n 16

UNID

60

MEDSONDA

13

Sonda de Aspiração Traqueal n o 18

UNID

20

MEDSONDA

14

Sonda de foley 12 c/10

UNID

70

SOLIDOR

15

Sonda de foley 14 c/ IO

UND

70

SOLIDOR

16

Sonda de foiey 16 c/IO

UNID

90

SOLIDOR

5,00

17

Sonda de foley 18 cfIO

UNID

200

SOLIDOR

5,00

18

Sonda de foley 20 c/IO

UNID

100

SOLIDOR

5,00

19

Sonda de foley 22 MIO

UNID

100

SOLIDOR

5,00

20

Sonda de foley 24 c/10

UNID

90

SOLiDOR

5,00

0,80

0,80

5,00
5,00

80,00
40,00
72,00
48,00
16,00
350,00
350,00
450,00
1.000,00
500,00
500,00
450,00

21

Sonda nasográstrica curta n

UNID

10

MEDSONDA

1,00

10,00

22

Sonda nasográstrica curta no 10

PACOTE

30

MEDSONDA

1,00

30,00

23

Sonda nasográstrica curta n o 16

PACOTE

30

MEDSONDA

1,00

30,00

24

Sonda nasográstrica curta no 18

UNID

120

MEDSONDA

1,00

120,00

25

Sonda nasográstrica longa no 10

UNID

30

MEDSONDA

26

Sonda nasográstrica longe n o 12

PACOTE

10

MEDSONDA

27

Sonda nasográstrica longa

na 16

PACOTE

100

MEDSONDA

28

Sonda nasográstrica tonga n o 18

PACOTE

80

MEDSONDA

29

Sonda nasográstrica longa no 24

PACOTE

10

MEDSONDA

30

Sonda Entotraq C/B 5MM c/10

PACOTE

20

SOLIDOR

60,00

1.200,00

31

Sonda Entotraq c,'B 5,5MM c!10

PACOTE

10

SOLIDOR

60,00

600,00

32

Sonda Entotraq C/B 7MM cf10

PACOTE

15

SOLIDOR

60,00

33

Sonda Entotraq 7,5MM c,'10

PACOTE

25

SOLIDOR

60,00

34

Sonda Entotraq 8MM Clio

PACOTE

15

SOLIDOR

60,00

35

Sonda Entotraq CIB 9MM c/IO

PACOTE

10

SOLIDOR

60,00

600,00

36

sonda Retal no 010

UNID

100

MEDSONDA

0,80

80,00

37

Sonda Retai

na 012

UNID

100

MEDSONDA

38

Sonda Retal no 06

UNID

100

MEDSONDA

39

no 14

UND

1000

MEDSONDA

UNID

100

MEDSONDA

UNID

500

MEDSONDA

UNID

2.000

MEDSONDA

40

Sonda Retal

o

Sonde Retal n 08

41

Sonda uretral n

42

Sonda uretra* no 10

o 08

o 06

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
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43

Sonda uretrai no 12

UNID

9.000

MEDSONDA

0,80

7.200,00

44

SONDA, URETRAL, n. 14

UNID

2000

MEDSONDA

0,80

1.600,00

45

SONDA, URETRAL, n. 16

UNID

100

MEDSONDA

0,80

80,00

46

SONDA, URETRAL, N. 18

UNID

25

MEDSONDA

0,80

20,00

47

SONDA URETRAL, n. 20

UNID

30

MEDSONDA

0,80

VALOR TOTAL DO LOTE R$

24,00

150.000,00

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE
EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e
no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as
necessidades do Município e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2. Nos termos do Art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos
licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão
observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços - SPR n°. 08/2022, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 05 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos
adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao fornecimento dos medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo
estipulado para este fim;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Ibirapitanga, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome
do Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
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3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante
a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7. Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento
dos medicamentos ou correlatos.
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4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de
Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que
fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado
pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para
reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata de Registro, bem como atestar na Nota
Fiscal a efetiva execução do objeto;
5.1.2. Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com
as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado,
nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou
correlatos, ou rejeitá-los;
5.1.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste
termo;
5.1.5. Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Termo
de Referência;
5.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos
termos da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos deste
Termo, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução deste Termo ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
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5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1. Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
5.2.2. Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em
embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
5.2.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4. Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE,
estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias;
5.2.5. Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução
do objeto desta Ata;
5.2.6. Comunicar ao Gestor da Ata de Registro, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
5.2.7. Substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os medicamentos ou correlatos objeto
deste Termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou desconformes com
as especificações;
5.2.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
5.2.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou
correlatos, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
5.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
5.2.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
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6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
medicamentos ou correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções
cabíveis.
6.5. Os medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73,
inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal
nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
Promitente Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesa e o
contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.2. Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o
fornecimento e sem prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.3. Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado dos preços registrados;
7.1.4. Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com
o Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido da Ata de Registro de Preços;
7.1.5. Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com o Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de
Preços;
7.1.6. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo
prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.7. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da
legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
8.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
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pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo 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 Diário Oficial
do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1. Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser
requisitado por qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as
medidas para formalização do Termo de Adesão.
10.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
10.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada grupo/lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
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CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 08/2022.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 08/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em
virtude de convocações dos vencedores melhores posicionados.
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Ibirapitanga – Bahia, 02 de maio de 2022.

Prefeito do Município

Fundo Municipal de Saúde

Empresa Detentora da Ata

Gerenciador da Ata de Registro

Testemunhas:
1) _____________________________
CPF:

2) _____________________________
CPF:
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ATA - N 31/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 08/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O Município de Ibirapitanga – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ:
13.846.753/0001-64, com sede na Praça Jorge e Silva 1º andar – Centro, Ibirapitanga – Bahia,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente
e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro – Município de Ibirapitanga – Bahia, e o
e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ.
12.184.475/0001-64, representada pela Sra. MARIA CLEUDE DOS SANTOS BARCELOS,
portadora do RG. 07246.216-79, inscrito no CPF. 733.863355-00, e de outro lado a empresa
ROSILENE VIEIRA LOPES - EPP, inscrita no CNPJ. Nº 10.279.430/0001-48, estabelecida na Av.
José Soares de Araújo, nº 285 – JD. California – Patos de Minas – MG CEP: 38.703-103, doravante
denominada, PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pela Sr(a) ROSILENE
VIEIRA LOPES, inscrito no CPF sob o n° 072.652.766-12, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n°
10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipal nº 022/2021, e demais normas
legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°.
08/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº
046/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n°
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de medicamentos, matérias odontológicos, pensos e correlatos para suprir as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
Lotes:
LOTE XXII - Aparelho de pressão, termometro, colar cervical, rompedor de bolsa e materiais de laboratório
ITEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

QTD.

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

MARCA

1

AMBU COMPLETO INFANTIL

5

R$ 187,61

R$ 938,05

FARMATEX

2

AMBU COMPLETO ADULTO

5

R$ 187,62

R$ 938,10

FARMATEX

3

APARELHO DE PRESSÃO SEM ESTETO

50

R$ 81,72

R$ 4.086,00

PREMIUM

4

APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETO

50

R$ 97,98

R$ 4.899,00

PREMIUM

5

Colar cervical tam. G

100

R$ 15,01

R$ 1.501,00

RESGATE SP

6

Colar cervical tam.M

100

R$ 15,01

R$ 1.501,00

RESGATE SP

7

Colar cervical tam.P

50

R$ 15,01

R$ 750,50

RESGATE SP

8

ELETRODOS DE GEL SÓLIDO (CARDÍACA)
ADULTA

20

R$ 18,96

R$ 379,20

MEDPEX

9

ELETRODOS DE GEL SÓLIDO (CARDÍACA)
INFANTIL

20

R$ 23,70

R$ 474,00

MEDPEX
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Esfignomanometro digital

10

R$ 164,79

R$ 1.647,90

11

Estetoscopio duplo

30

R$ 18,91

R$ 567,30

G TECH

12

Pilhas grandes C/04

20

R$ 62,63

R$ 1.252,60

13

Pilhas pequenas C/04

30

R$ 48,13

R$ 1.443,90

14

ESTETOSCÓPIO INFANTIL

15

R$ 18,91

R$ 283,65

15

Rompendor de bolsa pct com 100 unidades

10

R$ 165,90

R$ 1.659,00

16

Termômetro digital

120

R$ 12,53

R$ 1.503,60

G TECH

17

Termômetro digital com cabo extensor

30

R$ 90,85

R$ 2.725,50

J PROLAB

18

Termômetro clinico prismatico

50

R$ 12,53

R$ 626,50

G TECH

19

Termômetro com haster flexivel

20

R$ 15,28

R$ 305,60

PREMIUM

20

Caixa Térmica 20L

12

R$ 245,17

R$ 2.942,04

SOPRANO

21

TAMPA para tubo de ensaio 12x75 pct com
1000 unidades

20

R$ 52,61

R$ 1.052,20

CRALPLAST

22

TUBO DE ENSAIO ACRILICO 12X75 DE 5ML pct
500unidades

40

R$ 95,27

R$ 3.810,80

CRALPLAST

23

TERMOMETRO INFRAVERMELHO

20

R$ 75,84

R$ 1.516,80

BIOLAND

24

CAIXA TÉRMICA 15L

6

R$ 245,17

R$ 1.471,02

SOPRANO

25

OXIMETRO DE DEDO

16

R$ 123,70

R$ 1.979,20

G TECH

26

OXIMETRO DE PULSO

5

R$ 123,70

R$ 618,50

G TECH

PREMIUM
ELGIN
ELGIN
PREMIUM
HEALTH MED

R$
40.872,96

TOTAL:

LOTE XIX - ESTERILIZAÇÃO, ALMOTOLIAS, ECG
ITEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

UND.

QTD.

UNID

100

1

Almotolia 250 ml Escura

2

Almotolia 500mL transparente

UNID

100

3

Bobina para ECG 58mmx30m

ROLO

20

4

Bobina para esterilização 08 cm X 100m

ROLO

10

5

Bobina para esterilização 10 cm X 100m

ROLO

10

6

Bobina para esterilização 12 cm X 100m

ROLO

10

7

Bobina para esterilização 15 cm X 100m

ROLO

10

8

Bobina para esterilização 20 cm X 100m

ROLO

10

PCT

10

N2

9

BORRACHA PARA OXIGENIO E ASPIRACAO
204 PCT C/15MT

10

COPO UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO

UNID

100

11

PAPEL GRAU CIRUR 150MMX100M

ROLO

20

12

PAPEL GRAU CIRUR 200MMX100M

ROLO

20

13

PAPEL TERMO SENSÍVEL P/ ECG

ROLO

20

14

Tela cirurgica 10cmx10cm

UNID

15

15

Tela cirurgica 15cmx15cm

UNID

15

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

3,05

305,00

3,83

383,00

8,73

174,60

41,85

418,50

52,94

529,40

62,92

629,20

78,94

789,40

104,51

1.045,10

113,97

1.139,70

11,45

1.145,00

78,94

1.578,80

104,51

2.090,20

5,50

110,00

36,68

550,20

39,30

589,50
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Tela cirurgica 20cmx20cm

17

VÁLVULA DE OXIGÊNIO

UNID

15

UNID

10

72,05

1.080,75

194,16

1.941,60

WALTEX
RWR

14.499,95

TOTAL:

LOTE XVI - Saude da Mulher INSUMOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

UND.

QTD.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

UNID

300

R$ 8,74

R$ 2.622,00

MARCA
CICLO
FARMA

1

Álcool absoluto

2

Escovinha endocervical ( pacote com 100)

PCT

35

R$ 21,45

R$ 750,75

3

Espátula de Ayres 100und

PCT

35

R$ 8,09

R$ 283,15

ESTILO

4

Especulo vaginal tam. G

UNID

600

R$ 1,13

R$ 678,00

VAGISPEC

5

Especulo vaginal tam. M

UNID

2.000

R$ 1,03

R$ 2.060,00

VAGISPEC

6

Especulo vaginal tam. P

UNID

1.500

R$ 1,00

R$ 1.500,00

VAGISPEC

7

Lâmina fosca (cx. 50 unid.)

CX

40

R$ 6,30

R$ 252,00

KOLPLAST

8

Porta lamina para citologia 15cm

UNID

1000

R$ 0,49

R$ 490,00

J PROLAB

KOLPLAST

R$ 8.635,90

TOTAL:

LOTE XXXIII - INSUMOS PERMANENTE ODONTOLOG
VALOR
UNIT.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

QTD.

1

Alta Rotação com tripla refrigeração e sistema
push-botton

VALOR TOTAL

MARCA

4

R$ 388,00

R$ 1.552,00

DENTSCLER

2

Baixa Rotação com contra ângulo

4

R$ 409,00

R$ 1.636,00

DENTSCLER

3

Caixa Retangular Inox 20 X 10 X 05cm

8

R$ 218,60

R$ 1.748,80

FORTINOX

4

Caixa Retangular Inox 32 X 16 X 08cm

8

R$ 696,00

R$ 5.568,00

FORTINOX

5

Câmara Escura Portátil

2

R$ 223,30

R$ 446,60

BIOTRON

6

Cuba Retangular com Tampa Inox 35 X 25 X
04cm

6

R$ 359,26

R$ 2.155,56

FAVA

7

Fotopolimerizador de Luz visível, sem fio, com
base para carregamento

4

R$ 582,12

R$ 2.328,48

KONDENTECH

8

Micromotor para o contra ângulo

4

R$ 415,89

R$ 1.663,56

DENTSCLER

R$
17.099,00

TOTAL:

LOTE XXIV - Fios e Lamina de Bisturi
ITEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

UND.

QTD.

1

FIO, PARA SUTURA, catgut monocromado, n.1

CX C/ 24

10

R$ 91,98

VALOR UNIT.

R$ 919,80

VALOR TOTAL

TECHNOFIO

2

FIO, PARA SUTURA, catgut monocromado, n.2. CX C/ 24

10

R$ 91,98

R$ 919,80

TECHNOFIO

3

FIO, PARA SUTURA, catgut monocromado, n.3. CX C/ 24

10

R$ 91,98

R$ 919,80

TECHNOFIO

4

FIO, PARA SUTURA, catgut monocromado, n.4. CX C/ 24

10

R$ 91,98

R$ 919,80

TECHNOFIO

5

FIO, PARA SUTURA, catgut simples, n.2

CX C/ 24

10

R$ 91,98

R$ 919,80

TECHNOFIO

6

FIO, PARA SUTURA, catgut simples, n.3

CX C/ 24

10

R$ 91,98

R$ 919,80

TECHNOFIO

7

FIO, PARA SUTURA, catgut simples, n.4

CX C/ 24

10

R$ 91,98

R$ 919,80

TECHNOFIO
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8

FIO, PARA SUTURA, catgut simples, n.5

CX C/ 24

10

R$ 91,98

R$ 919,80

TECHNOFIO

9

FIO, PARA SUTURA, mononylon, n.1.0

CX C/ 24

40

R$ 39,06

R$ 1.562,40

TECHNOFIO

10

FIO, PARA SUTURA, mononylon, n.2.0

CX C/ 24

40

R$ 39,06

R$ 1.562,40

TECHNOFIO

11

FIO, PARA SUTURA, mononylon, n.3.0

CX C/ 24

30

R$ 39,06

R$ 1.171,80

TECHNOFIO

12

FIO, PARA SUTURA, mononylon, n.4.0

CX C/ 24

30

R$ 39,06

R$ 1.171,80

TECHNOFIO

13

FIO, PARA SUTURA, mononylon, n.5.0

CX C/ 24

30

R$ 39,06

R$ 1.171,80

TECHNOFIO

14

FIO, PARA SUTURA, mononylon, n.6.0

CX C/ 24

30

R$ 39,06

R$ 1.171,80

TECHNOFIO

Lamina de bisturi n° 15 (caixa c/ 100 unidades)

CX C/
100

20

R$ 28,35

R$ 567,00

ADVANTIVE

Lamina de bisturi n° 20 (caixa c/ 100 unidades)

CX
C/100

25

R$ 28,35

R$ 708,75

ADVANTIVE

17

Lamina de bisturi n° 22 (caixa c/100 unidades)

CX C/
100

20

R$ 28,35

R$ 567,00

ADVANTIVE

18

Lamina de bisturi n° 24 (caixa c/ 100 unidades)

CX
C/100

25

R$ 28,35

R$ 708,75

ADVANTIVE

15
16

TOTAL:

R$ 17.721,90

TOTAL GERAL
R$98.829,71
1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE
EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e
no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as
necessidades do Município e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2. Nos termos do Art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos
licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão
observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços - SPR n°. 08/2022, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 05 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos
adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao fornecimento dos medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo
estipulado para este fim;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
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CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Ibirapitanga, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome
do Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante
a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7. Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
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CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento
dos medicamentos ou correlatos.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de
Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que
fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado
pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para
reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata de Registro, bem como atestar na Nota
Fiscal a efetiva execução do objeto;
5.1.2. Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com
as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado,
nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou
correlatos, ou rejeitá-los;
5.1.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste
termo;
5.1.5. Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Termo
de Referência;
5.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos
termos da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
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5.1.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos deste
Termo, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução deste Termo ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1. Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
5.2.2. Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em
embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
5.2.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4. Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE,
estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias;
5.2.5. Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução
do objeto desta Ata;
5.2.6. Comunicar ao Gestor da Ata de Registro, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
5.2.7. Substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os medicamentos ou correlatos objeto
deste Termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou desconformes com
as especificações;
5.2.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
5.2.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou
correlatos, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
5.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
5.2.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
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CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
medicamentos ou correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções
cabíveis.
6.5. Os medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73,
inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal
nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
Promitente Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesa e o
contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.2. Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o
fornecimento e sem prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.3. Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado dos preços registrados;
7.1.4. Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com
o Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido da Ata de Registro de Preços;
7.1.5. Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com o Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de
Preços;
7.1.6. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo
prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.7. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da
legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
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8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
8.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo 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 Diário Oficial
do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1. Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser
requisitado por qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as
medidas para formalização do Termo de Adesão.
10.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
10.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada grupo/lote.
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CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 08/2022.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 08/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em
virtude de convocações dos vencedores melhores posicionados.
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Ibirapitanga – Bahia, 02 de maio de 2022.

Prefeito do Município

Fundo Municipal de Saúde

Empresa Detentora da Ata

Gerenciador da Ata de Registro

Testemunhas:
1) _____________________________
CPF:

2) _____________________________
CPF:
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ATA - N 32/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 08/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Município de Ibirapitanga – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ:
13.846.753/0001-64, com sede na Praça Jorge e Silva 1º andar – Centro, Ibirapitanga – Bahia,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente
e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro – Município de Ibirapitanga – Bahia, e o
e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ.
12.184.475/0001-64, representada pela Sra. MARIA CLEUDE DOS SANTOS BARCELOS,
portadora do RG. 07246.216-79, inscrito no CPF. 733.863355-00, e de outro lado a empresa
SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E
FARMACEUTI, inscrita no CNPJ. Nº 40.186.119/0001-15, estabelecida na Rua das Mercedárias,
, nº 45t Térreo – Dom Avelar – CEP: 41.315-170, doravante denominada, PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO MARCOS OLIVEIRA, inscrito no
CPF sob o n° 916.423.455-04, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações
nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº
9.488/2018, Decretos Municipal nº 022/2021, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 08/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 046/2022, firmam a presente Ata de
Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e
as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de medicamentos, matérias odontológicos, pensos e correlatos para suprir as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
Lotes:
LOTE XXX- Agulhas
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

MARCA

1

AGULHA PIPERIDURAL 16 GR

UNID

10

LABOR IMPORT

2

AGULHA PIPERIDURAL 17 GR

UNID

10

LABOR IMPORT

3

AGULHA PIPERIDURAL 18 GR

UNID

10

LABOR IMPORT

4

AGULHA PIRAQU122 G

UNID

10

PROCARE

V.
V.TOTAL
UNITARIO
10,27 102,70
10,27 102,70
10,27 102,70

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDHDQUE1QJC3RJG4NZEZOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

9,78 97,80

Quinta-feira
12 de Maio de 2022
41 - Ano XVIII - Nº 3124

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitação

5

AGULHA PIRAQU125G

UNID

10

PROCARE

6

AGULHA P/RAQU126G

UNID

10

PROCARE

7

AGULHA PIRAQU127G

UNID

10

PROCARE

UNID

2000

MEDLEVENS OHN

UNID

2000

MEDLEVENS OHN

8
9

IO

AGIJLHA para caneta de insulina
5mm
AGULHA para caneta de insulina
6mm
AGIJLHA para caneta de insulina
8mm

UNID

2000

MEDLEVENS OHN

CX CII
oo

86

SOLIDOR

11

AGULHA, hipodérmica,

12

AGULHA, hipodérmica, 13 x

cx C/100

200

MEDIX

13

AGULHA, hipodérmica, 20 x 5,5

cx C/100

150

MEDIX

CX CII
oo

86

MEDIX

1200

MEDIX

1200

MEDIX

14

15
16

AGULHA, hipodermica,

AGULHA, hipodermica, 25x 8 com
cx C/100
dispositivo de segurança
AGULHA, hipodermica, 7 com
cx C/100
dispositivo de segurança

17

AGULHA, hipodermica, 25x 7

cx C/100

130

MEDIX

18

AGULHA, hipodermica, 30 x 7

CX Cli00

200

MEDIX

19

AGULHA, hipodermica, 30 x 8

cx C/100

400

MEDIX

20

AGULHA, hipodermica, 40X12

cx C/100

400

MEDIX

9,20 92,00
10,39 103,90
11,74 117,40
0,61 1.220,00
0,61 1.220,00
0,61 1.220,00
15,00 1.290,00
12,50 2.500,00
11,85 1.777,50
12,04 1.035,44
11,70 14.040,00
11,70 14.040,00

11,75 1.527,50
11,75 2.350,00
11,75 4.700,00
15,00 6.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE

53.639,64

CINQUENTA E TRES ML SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

LOTE XXXV- Material de Consumo ORG Nico Odontologico
V.
ITEM
UNID
QTD
MARCA
V.TOTAL
DESCRIÇÃO
UNITARIO
Adesivo para Resina Composta
1
MAQUIRA
frasco
60
175,33
4ml (Pnme & Bond 2.1)
10.519,80
2

Água Oxigenada 1000ml

litro

10

RIOQUIMICA

3

Anestésico Local com 50 tubetes
Lidocaína 3% com vaso constrictor

caixa

240

DUA

4

Anestésico Local com 50 tubetes
Mepivacaína 3% com vaso
constrictor

caixa

10

DUA

9,55

95,50

173,85

41.724,00

265,40

2.654,00
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5

Anestésico Tó ico Gel 12

frasco

30

DFL

6

Amálgama cápsula - frasco com 50
cápsulas no 1, porçao de 320 mg

frasco

10

SDI

7

Amálgama cápsula - frasco com
50 cápsulas no 2, porção de 500
mg

frasco

12

SDI

8

Bicarbonato de SÓd10 em Pó

frasco

6

PREVEN

9

Cariostático 12% 10ml

frasco

6

AAF DO BRASIL

10

Condicionador Ácido Fosfórico Gel
25ml pacote com 3 unidades

pacote

80

MAQUIRA

11

Fixador Radio ráfico 475mI

frasco

6

CLEAN U

12

Flúor Tó ico Gel 2% 200mI

20

MAQUIRA

13

Formocresol 10ml

6

MAQUIRA

14

Hidróxido de Cálcio Pasta -.Kit Pasta
Base e Catalisadora (Hidro C)

caixa

8

DESNTSPTY
SINORA

15

Hidróxido de Cálcio P.A. 1

frasco

6

MAQUIRA

16

lonômero de Vidro para Rest.,Kit Pó
+ Li . Dentes Post (Maxxion R

kit

80

FGM

17

Lubnficante Para Instrumentais de
Atta e Baixa Rotaçào 200ml

frasco

12

MAQUIRA

18

Oxido de Zinco e Eugenol - Kit Pó
kit
+ Líquido (Pulpo Sam)

6

SSWHITE

19

Paramonoclorofenol Canforado 20
ml

frasco

6

MAQUIRA

20

Pasta ara Alveolite 10 Alveolex

frasco

12

BIOINAMICA

21

Pasta Profilàtica Bisna a 90

und

12

MAQUIRA

22

Removedor de Manchas 30mf
(Tartarite)

frasco

6

SSPLUS

bisnaga

12

FGM

bisnaga

12

FGM

bisnaga

12

FGM

23

24

25

Resina Composta 4g Cor A2
Dentina ou Opaco (Dfi - Natural
Look)
Resina Composta 4g Cor A3
Dentina ou Opaco (Dfi - Natural
Look)
Resina Composta 4g Cor B2
Dentina ou Opaco (Dt - Natural
Look)

frasco

11,00

330,00

526,31

5.263,10

647,85

7.774,20

44,70

268,20

43,81

262,86

8,68

694,40

26,16

156,96

8,68

173,60

12,00

72,00

110,81

886,48

11,37

68,22

126,37

10.109,60

34,84

418,08

69,90

419,40

14,87

89,22

59,23

710,76

8,40

100,80

38,60

231,60

59,08

708,96

59,08

708,96

59,08

708,96
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26

Resina Composta 4g Cor B3 Dentina
ou Opaco (Dfi - Natural Look)

bisnaga

12

FGM

27

Resina Composta 4g Cor A2
Esmalte (Dfi - Natural Look)

bisnaga

12

FGM

28

Resina Composta 4g Cor A3
Esmalte (Dfi - Natural Look)

bisnaga

18

FGM

29

Resina Composta 4g Cor A3,5
Esmalte (Dfi - Natural Look)

bisnaga

12

FGM

30

Resina Composta 4g Cor B2
Esmalte (M - Natural Look)

bisnaga

12

FGM

31

Resina Composta 4g Cor B3
Esmalte (Dfl - Natural Look)

bisnaga

18

FGM

32

Resina Composta 49 Cor C2
Esmalte (Dfi - Natural Look)

bisnaga

6

FGM

33

Resina Composta 4g Incisai (Dfl
Natural Look)

bisnaga

6

FGM

34

Resina Flow Cor A3 Esmalte (Dfl
Natural Flow)

bisnaga

6

MAQUIRA

35

Resina Flow Cor B3 Esmalte (Dfl
Natural Flow)

bisnaga

6

MAQUIRA

36

Revelador Radio rafico 475ml

frasco

8

LYSANDRA

37

Solução Hemostática 10ml
(Hemostop)

frasco

12

MAQUIRA

38

Vaselina Sólida 70

frasco

6

FARMAX

59,08

708,96

59,08

708,96

59,08

1.063,44

59,08

708,96

59,08

708,96

59,08

1.063,44

59,08

354,48

68,20

409,20

88,87

533,22

88,87

533,22

27,65

221,20

36,92

443,04

17,17

103,02

VALOR TOTAL DO LOTE

92.709,76
NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE
EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e
no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as
necessidades do Município e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2. Nos termos do Art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos
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licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão
observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços - SPR n°. 08/2022, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 05 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos
adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao fornecimento dos medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo
estipulado para este fim;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Ibirapitanga, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome
do Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante
a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
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e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7. Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento
dos medicamentos ou correlatos.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de
Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que
fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado
pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para
reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
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CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata de Registro, bem como atestar na Nota
Fiscal a efetiva execução do objeto;
5.1.2. Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com
as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado,
nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou
correlatos, ou rejeitá-los;
5.1.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste
termo;
5.1.5. Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Termo
de Referência;
5.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos
termos da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos deste
Termo, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução deste Termo ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA

5.2.1. Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
5.2.2. Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em
embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
5.2.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4. Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE,
estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias;
5.2.5. Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução
do objeto desta Ata;
5.2.6. Comunicar ao Gestor da Ata de Registro, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
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5.2.7. Substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os medicamentos ou correlatos objeto
deste Termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou desconformes com
as especificações;
5.2.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
5.2.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou
correlatos, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
5.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
5.2.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
medicamentos ou correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções
cabíveis.
6.5. Os medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73,
inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal
nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
Promitente Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesa e o
contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.2. Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o
fornecimento e sem prejuízo ao resultado: advertência;
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7.1.3. Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado dos preços registrados;
7.1.4. Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com
o Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido da Ata de Registro de Preços;
7.1.5. Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com o Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de
Preços;
7.1.6. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo
prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.7. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da
legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
8.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
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administrativo 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 Diário Oficial
do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1. Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser
requisitado por qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as
medidas para formalização do Termo de Adesão.
10.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
10.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada grupo/lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 08/2022.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 08/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em
virtude de convocações dos vencedores melhores posicionados.
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDHDQUE1QJC3RJG4NZEZOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
12 de Maio de 2022
50 - Ano XVIII - Nº 3124

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitação

CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Ibirapitanga – Bahia, 02 de maio de 2022.

Prefeito do Município

Fundo Municipal de Saúde

Empresa Detentora da Ata

Gerenciador da Ata de Registro

Testemunhas:

1) _____________________________
CPF:

2) _____________________________
CPF:
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CONTRATO nº 071/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM
ENTRE
SI
O
MUNICÍPIO
DE
IBIRAPITANGA, E A EMPRESA L G
PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, AO
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
O MUNICÍPIO DE IBITAPITANGA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE, e, de outro, a Empresa
L G PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº 18.127.659/0001-79, localizada na Avenida dos Estados, N. 1846, Sala 12, Mauricio de Nassau,
Caruaru – PE, CEP 55.014-225, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo
Sr. Luiz Gonzaga Lima Silva, portador do RG n. 4.937.713- SSP/PE, CPF n. 019.958.674-89, residente
e domiciliado na mesma cidade indicada acima, de acordo com o Ato de Inexigibilidade de Licitação
nº 004/2022, Processo Administrativo Nº 098/2022, em conformidade com o que preceitua a Lei
Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os Contratantes às suas normas e às
cláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. Constitui-se objeto deste instrumento, a contratação da Empresa L G PRODUÇÕES E EVENTOS
EIRELI, detentora dos direitos de exclusividade de representatividade artística de KEVI JONNY E
BANDA, para apresentação de show musical durante os festejos comemorativos do Município de
Ibirapitanga, que será realizado no dia 10/07/2022, com duração de 90 (noventa) minutos, conforme
acordo entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
2.1 São condições de execução do presente contrato:
I – O serviço que trata a cláusula anterior será executado em regime de período, sendo no mínimo 0:90
(noventa minutos) de apresentação, correndo por conta da contratada todo material/insumo necessário
a execução dos serviços, bem como mão de obra especializada ou não.
II – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, sem
autorização por escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades e sanções,
inclusive rescisão.
III – Para atender a seus interesses, o CONTRATANTE poderá alterar quantitativos do objeto
contratado, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites
estabelecidos no art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.
IV – O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto
na Cláusula Primeira, podendo rescindir o contrato, nos termos do art. 78, inciso I, da Lei Federal nº.
8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 São as seguintes as obrigações das partes que pactuam este termo:
I - DO CONTRATANTE:
a) Franquear, orientar e facilitar à CONTRATADA e/ou preposto devidamente credenciado, fiscalizar
a qualquer tempo todos os serviços de responsabilidade do CONTRATANTE, sem que tal fiscalização
implique em transferência de responsabilidade para a CONTRATADA e/ou preposto;
b) Contratar ou requisitar, no que lhe couber, nos órgãos devidos à segurança que garanta a integridade
física dos componentes da CONTRATADA, bem como dos membros da equipe de produção onde
será realizado o show;
c) Não permitir, sem expressa e prévia autorização da CONTRATADA, as visitas ao Camarim;
d) Zelar pela conservação dos equipamentos da CONTRATADA, no local do espetáculo, após sua
instalação, não permitindo em nenhuma hipótese a sua manipulação por terceiros;
f) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos valores e prazos consignados na presente avenca;
g) Disponibilizar por sua conta, vans, camarins, alimentação, hospedagem, cenário (som, luz,
led, grid) e carregadores, todos, necessários para execução do evento artístico.
II - DA CONTRATADA:
a) É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todo material e mão-deobra necessários a fiel e perfeita execução do objeto do presente contrato, exceto os itens
dispostos no subitem “g” do inciso I, acima.
b) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste
contrato.
c)Comunicar ao CONTRATANTE, previamente, qualquer modificação e/ou criação de novos
procedimentos a serem adotados para o espetáculo;
d) Indicar um preposto para o acompanhamento das montagens dos equipamentos e programação e
para deliberar sobre os casos omissos;
e) Arcar com todas as despesas relacionadas a cachê dos artistas e deslocamento, por meio de
transporte terrestre;
f) Recolher as contribuições dos direitos autorais da ECAD, quando for o caso.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1. Pela execução dos serviços contratado o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância global de R$ 100.000,00 (cem mil reais) observados os seguintes termos:
I – O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, com vencimento de 50% na data de assinatura
e da publicação deste termo, mediante apresentação de nota fiscal correspondente e 50% após a
apresentação dia 11 de julho de 2022,
II – Para liquidação da despesa correspondente à nota de empenho relativa ao objeto deste Contrato, a
CONTRATADA compromete-se a apresentar, juntamente com a primeira via da nota fiscal/fatura, os
seguintes documentos:
a) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas
poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
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b) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d) Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR)
(Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho,
obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
III – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado
a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 5.01.02 – Secretaria de Educação e Cultura - SEMEC
Atividade: 2.064 – Manutenção das Ações Para os Festejos Tradicionais
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1. Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura por um período de 90 (noventa) dias, podendo
ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. A fiscalização do objeto da presente contratação pelo Município de Ibirapitanga será exercida pela
Secretária Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, ou por profissional por ela designado para tal
finalidade, nos termos da Lei 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11.2. A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Município, nos
Termo da Lei.
11.3. O Secretário Municipal de Educação e Cultura ou de Administração será responsável ou
designará servidor para acompanhar a execução dos serviços, cabendo-lhe:
11.3.1. Proceder de forma criteriosa e eficácia do sistema e realizar o ateste da execução do serviço.
11.4. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar
todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Administração.
11.5. A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam programadores, técnicos, dentre outros.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
8.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, o CONTRATANTE poderá
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo
da responsabilidade civil e penal cabíveis.
§ 1º – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento
contratual:
I - 5% (Vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 01 (uma) hora, com o
consequente cancelamento do mesmo;
II - 10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato no caso da CONTRATADA, injustificadamente,
desistir do mesmo.
§ 2º - O recolhimento das multas referidas nos incisos I e II deverá ser feito, através de guia própria,
ao CONTRATANTE, no prazo máximo de dez dias úteis a contar da data em que for aplicada a
multa.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 O contrato poderá ser rescindido independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial,
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.
§ 1º - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, constituem causas de rescisão de
contrato:
I – Ausência da prestação dos serviços por fatos de responsabilidade da CONTRATADA, ou mesmo
paralisação total dos serviços artísticos por prazo superior a uma hora de relógio ininterruptos,
hipóteses em que fica o Contratado obrigado a ressarcir em até 24 h da data do evento o valor pago
antecipadamente, salvo motivo de força maior devidamente comprovado.
II – Artista em desacordo com as especificações da proposta;
III - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;
IV - Se a CONTRATADA não cumprir as determinações da fiscalização.
§ 2º - Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência,
concordata dissolução, insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por
morte de seu titular.
§ 3º - Em casos excepcionais, configurados como de força maior, a critério do CONTRATANTE, o
atraso ou cancelamento na prestação dos serviços não ensejará a rescisão contratual, com as
penalidades estabelecidas, ficando a(s) respectiva(s) atração(es) musical(is) do dia transferida para
outra data, a ser acertada de comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA DEZ - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
10.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo de Inexigibilidade nº. 04/2022,
que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência aos ditames legais.

CLÁUSULA ONZE - DA PUBLICAÇÃO
11.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Quadro de Avisos desta Prefeitura e no
Diário Oficial do Município.
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CLÁUSULA DOZE- DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Ubatã para dirimir quaisquer dúvidas quanto à
execução do presente contrato. E, por estarem justas, as partes firmam o presente contrato em 02 vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Ibirapitanga - Ba, 09 de maio de 2022.

.............................................................................
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Junilson Batista Gomes
Prefeito

........................................................
L G PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 18.127.659/0001-79
Representante
Testemunha 01: _________________________ CPF: _________________________
Testemunha 02: _________________________ CPF: _________________________
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