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Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
• Ata de Registro de Preços Nº 014/2020 – Empresa: Vitoria Atacadista e
Logistica Ltda.
• Ata de Registro de Preços Nº 014/2020 – Empresa: Divimed Comercio
de Produtos Hospitalares Ltda.
• Ata de Registro de Preços Nº 014/2020 – Empresa: Delca Artigos
Medicos Ltda.
• Ata de Registro de Preços Nº 014/2020 – Empresa: J S Rosa de
Amargosa.
• Ata de Registro de Preços Nº 014/2020 – Empresa: Nkf Confecçoes
Ltda.
• Ata de Registro de Preços Nº 014/2020 – Empresa: Procimed
Com.Atacadista de Produtos Hospitalares e Odonto. Ltda.
• Ata de Registro de Preços Nº 014/2020 – Empresa: Comercial Vianna
Eireli Epp.
• Ata de Registro de Preços Nº 014/2020 – Empresa: Bahiamedic
Comercio e Produtos Hodpitalares.

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/nº
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Licitações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0651/2020
VALIDADE: 05 (cinco) MESES
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno,
com
sede
administrativa na
Praça Conego Jose Lourenço centro Dom Macedo Costa - Ba, pelo Prefeito Eganaldo Piton
Moura, brasileiro, solteiro,agente de saude portador do CPF (MF) nº945.616.725-91, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.258.678/0001-95, com sede na Rua do Cruzeiro,
CEP:44.560-000, Dom Macedo Costa-BA, conjuntamente, por sua Gestora, a Secretária
Municipal de Saúde Luana Ediara Moreira Piton, brasileira, soleteira, nutricionista portador do
CPF nº 033.284.465-08
; e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO, órgão gerenciador da Ata, com sede, por seu responsável, o
Sr. Antonio Vale Campos
e
CPF (MF) nº
portadora da Cédula de Identidade nº 1366557425 SSP-BA
039.007.005-08 doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02,
do Decreto Municipal nº 15, de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as
demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico nº 014/2020/SRP, conforme
Ata publicada em 08-09-2020
e homologada em 04-09-2020, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.609.023/0001-14, com sede na R u a C r u z e S o u z a n º 1 4 3 C E N T R O ,FEIRA DE
SANTANA - BA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Clecio Ferreira da Silva , portador(a) da
Cédula de Identidade nº477513557e CPF nº 636.195.555-91, cuja proposta foi classificada no
certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para Seleção de propostas para aquisição de
materiais de proteção individual e materiais de sanitização, para atende à demanda das
secretarias municipais e da prefeitura municipal nas ações de combate e prevenção a
disseminação do novo coronavirus (sars-cov-2),através de sistema de registro de preços
, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
07

DESCRIÇÃO

FORMA

UNIDADE
DISPENSER
HIGIENIZADOR,
MATERIAL:
PLÁSTICO
ABS,
CAPACIDADE:
800
ML,
TIPO FIXAÇÃO: PAREDE,
ANTI-FURTO, COR: BRANCA,
APLICAÇÃO:
MÃOS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
VISOR
FRONTAL, PARA ÁLCOOL
EM GEL

MARCA
FOTCOM

QUANT
40

V.
UNITÁRIO
R$ 21,87
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12

13

14

24

LUVA
PARA
CX
PROCEDIMENTO
NÃO
CIRÚRGICO, MATERIAL:
LÁTEX NATURAL
ÍNTEGRO E UNIFORME,
TAMANHO: GRANDE,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL,
DESCARTÁVEL,
APRESENTAÇÃO: ATÓXICA,
TIPO: AMBIDESTRA, TIPO
USO: DESCARTÁVEL,
MODELO: FORMATO
ANATÔMICO,
FINALIDADE: RESISTENTE
À TRAÇÃO
LUVA
PARA CAIXA COM
PROCEDIMENTO
NÃO 100UND
CIRÚRGICO,
MATERIAL:
LÁTEX
NATURAL
ÍNTEGRO
E
UNIFORME,
TAMANHO:
MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
LUBRIFICADA COM
PÓ
BIOABSORVÍVEL,
DESCARTÁVEL,
APRESENTAÇÃO: ATÓXICA,
TIPO:
AMBIDESTRA, TIPO
USO:
DESCARTÁVEL,
MODELO:
FORMATO
ANATÔMICO,
FINALIDADE:
RESISTENTE
À TRAÇÃO
LUVA
PARA CAIXA COM
PROCEDIMENTO
NÃO 100UND
CIRÚRGICO,
MATERIAL:
LÁTEX
NATURAL
ÍNTEGRO
E
UNIFORME,
TAMANHO:
PEQUENO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
LUBRIFICADA COM
PÓ
BIOABSORVÍVEL,
DESCARTÁVEL,
APRESENTAÇÃO: ATÓXICA,
TIPO:
AMBIDESTRA, TIPO
USO:
DESCARTÁVEL,
MODELO:
FORMATO
ANATÔMICO,
FINALIDADE:
RESISTENTE
À
TRAÇÃO
MANUAL,
MATERIAL UNIDADE
TANQUE:
POLIETILENO,

SUPERSEIF 100
T

R$ 27,50

R$ 2.750,00

SUPERSEIF 200
T

R$ 26,47

R$ 5.294,00

SUPERSEIF 50
T

R$ 27,97

R$ 1.398,50

VONDER

R$ 135,00

R$ 1.350,00

10
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25

28
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CAPACIDADE TANQUE: 16
L,
APLICAÇÃO:
FORMULAÇÃO
GRANULADA OU LIQUIDA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
ALAVANCA
DE
ACIONAMENTO,PENEIRA
DESTROAMENTO DESTR
UNIDADE
PULVERIZADOR
VONDER
PORTÁTIL,
MATERIAL:
PLÁSTICO,
CAPACIDADE:
0,50 L, APLICAÇÃO: ÁGUA
E
LIQUIDOS
DIVERSOS
EM
LABORATORIOS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MANUAL ,
TIPO PISTOLA
TOUCA,
TIPO: CAIXA COM CX
DESCARTÁVEL, MATERIAL: 100UND
TNT, COR:
BRANCA,
APLICAÇÃO:
COZINHA
INDUSTRIAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
TAMANHO
ÚNICO COM ELÁSTICO

75

R$ 7,27

R$ 545,25

50

R$ 7,80

R$ 390,00

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Fundo Municipal de Saúde
c) Secretaria de Educaçao
d) Secretaria de Açao Social
e) Secretaria de Cultura
f) Secretaria de Meio Ambiente
g) Secretaria de Obras Transportes e Serviços Publicos
h) Secretaria de Administraçao
i)
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 04, de 04/01/2017, e na Lei nº
8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
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4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
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4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando
cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados
e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório,
salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
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contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
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5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de 2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
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6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
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6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 05 (cinco) meses, observado
a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de
atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento do
medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de
Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº
10.520/02, Decretos Municipais e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o foro da Cidade
de Dom Macedo Costa, comarca de Santo Antonio de Jesus BA, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa - BA, 08 – Setembro de 2020

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE DOM MACEDO
COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA
PITON
Secretário Municipal de Saúde/Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
ANTONIO VALE CAMPOS
Sec de ADM
Orgao gerenciador

VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA
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Representado : CLECIO FERREIRA DA SILVA
portador(a) da Cédula de Identidade nº477513557 e CPF nº 636.195.555-91

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0651/2020
VALIDADE: 05 (cinco) MESES
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno,
com
sede
administrativa na
Praça Conego Jose Lourenço centro Dom Macedo Costa - Ba, pelo Prefeito Eganaldo Piton
Moura, brasileiro, solteiro,agente de saude portador do CPF (MF) nº945.616.725-91, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.258.678/0001-95, com sede na Rua do Cruzeiro,
CEP:44.560-000, Dom Macedo Costa-BA, conjuntamente, por sua Gestora, a Secretária
Municipal de Saúde Luana Ediara Moreira Piton, brasileira, soleteira, nutricionista portador do
CPF nº 033.284.465-08
; e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO, órgão gerenciador da Ata, com sede, por seu responsável, o
Sr. Antonio Vale Campos
e
CPF (MF) nº
portadora da Cédula de Identidade nº 1366557425 SSP-BA
039.007.005-08 doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02,
do Decreto Municipal nº 15, de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as
demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico nº 014/2020/SRP, conforme
Ata publicada em 08-09-2020
e homologada em 04-09-2020, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 02.421.679/0001-18 com sede na e n t r a d a d a M u r u ç o c a , 0 9 e d . S a o
M i g u e l A r c a n j o – S a o M a r c o s , Salvador - BA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª)
Samuel Cordeiro Bastos de Santana , portador(a) da Cédula de Identidade nº 0193037858 e CPF
nº 219.810.785-68, cuja proposta foi classificada no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para Seleção de propostas para aquisição de
materiais de proteção individual e materiais de sanitização, para atende à demanda das
secretarias municipais e da prefeitura municipal nas ações de combate e prevenção a
disseminação do novo coronavirus (sars-cov-2),através de sistema de registro de preços
, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
05

22

DESCRIÇÃO

FORMA

MÁSCARA CONTRA GASES, UNIDADE
MATERIAL:
BORRACHA
NATURAL, TIPO: FACIAL
COM VISOR, COR: PRETA,
TAMANHO:
ÚNICO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: FIXAÇÃO NA
CABEÇA DO USUÁRIO POR
TIRANTES DE NYLON
ÓCULOS DE PROTEÇÃO UNIDADE
INDIVIDUAL, MATERIAL
ARMAÇÃO

MARCA
MSD

QUANT
05

IMPERIAL 250

V.
UNITÁRIO

V. TOTAL

R$ 274,00

R$ 1.370,00

R$ 3,40

R$ 850,00
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POLICARBONATO,
MATERIAL LENTE
POLICARBONATO, TIPO
LENTE ANTIEMBAÇANTE,
MODELO LENTES APOIO
NASAL
COM
PROTEÇÃO
LATERAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
INCOLOR/HASTE TIPO
ESPÁTULA REGULA
COMPRIMENTO.
SAPATILHA HOSPITALAR, PAR
MATERIAL:
NÃO
TECIDO
100%
POLIPROPILENO, MODELO:
C, ELÁSTICO, COR: C, COR,
GRAMATURA: CERCA DE
40
G,M2,
TAMANHO
:
ÚNICO,
TIPO
USO
:
DESCARTÁVEL

HNDESC

2.500,00

R$ 0,39

R$ 975,00

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Fundo Municipal de Saúde
c) Secretaria de Educaçao
d) Secretaria de Açao Social
e) Secretaria de Cultura
f) Secretaria de Meio Ambiente
g) Secretaria de Obras Transportes e Serviços Publicos
h) Secretaria de Administraçao
i)
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 04, de 04/01/2017, e na Lei nº
8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
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4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
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4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando
cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados
e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório,
salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
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contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
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5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de 2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
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6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
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6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 05 (cinco) meses, observado
a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de
atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento do
medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de
Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº
10.520/02, Decretos Municipais e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o foro da Cidade
de Dom Macedo Costa, comarca de Santo Antonio de Jesus BA, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa - BA, 08 – Setembro de 2020

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE DOM MACEDO
COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA
PITON
Secretário Municipal de Saúde/Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
ANTONIO VALE CAMPOS
Sec de ADM
Orgao gerenciador

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Representado : Samuel Cordeiro Bastos de Santana
portador(a) da Cédula de Identidade nº0193037858e CPF nº 219.810.785-68

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0651/2020
VALIDADE: 05 (cinco) MESES
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno,
com
sede
administrativa na
Praça Conego Jose Lourenço centro Dom Macedo Costa - Ba, pelo Prefeito Eganaldo Piton
Moura, brasileiro, solteiro,agente de saude portador do CPF (MF) nº945.616.725-91, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.258.678/0001-95, com sede na Rua do Cruzeiro,
CEP:44.560-000, Dom Macedo Costa-BA, conjuntamente, por sua Gestora, a Secretária
Municipal de Saúde Luana Ediara Moreira Piton, brasileira, soleteira, nutricionista portador do
CPF nº 033.284.465-08
; e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO, órgão gerenciador da Ata, com sede, por seu responsável, o
Sr. Antonio Vale Campos
e
CPF (MF) nº
portadora da Cédula de Identidade nº 1366557425 SSP-BA
039.007.005-08 doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02,
do Decreto Municipal nº 15, de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as
demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico nº 014/2020/SRP, conforme
Ata publicada em 08-09-2020
e homologada em 04-09-2020, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
31.940.808/0001-82, com sede na A v e n i d a T i r a d e n t e s n º 1 9 0 4 ,Anapolis - BA, neste ato
representada pelo(a) Sr(ª) Liliane Wane Oliveira Borba , portador(a) da Cédula de Identidade
nº4456845e CPF nº 008.333.481-59, cuja proposta foi classificada no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para Seleção de propostas para aquisição de
materiais de proteção individual e materiais de sanitização, para atende à demanda das
secretarias municipais e da prefeitura municipal nas ações de combate e prevenção a
disseminação do novo coronavirus (sars-cov-2),através de sistema de registro de preços
, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

FORMA

05

AVENTAL
HOSPITALAR, UNIDADE
MATERIAL:
TNT,
GRAMATURA: CERCA DE 30
G,CM2, COR : COM COR,
COMPONENTE:
TIRAS
PARA
FIXAÇÃO,
CARACTERÍSTICA
ADICIONAL:
MANGA
LONGA, PUNHO ELÁSTICO

15

MACACÃO, MATERIAL:
TNT, COMPONENTES:
CAPUZ,ZÍPER FRONTAL,

UNIDADE

MARCA

QUAN
T

V.
UNITÁRI
O

V. TOTAL

SAMARONNE 1200

R$ 16,92

R$ 20.304,00

SAMARONNE 750

R$ 36,77

R$ 27.577,50
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16

17

18
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TIPO USO: HOSPITALAR,
COR:
BRANCO,
TAMANHO:
GRANDE,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
HIDROREPELENTE, TIPO
MANGA: LONGA COM
ELÁSTICO NOS PUNHOS
MACACÃO,
MATERIAL: UNIDADE
TNT,
COMPONENTES:
CAPUZ,ZÍPER
FRONTAL,
TIPO USO: HOSPITALAR,
COR:
BRANCO,
TAMANHO:
MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
HIDROREPELENTE,
TIPO
MANGA:
LONGA
COM
ELÁSTICO NOS PUNHOS
MACACÃO
PROTEÇÃO, UNIDADE
MATERIAL:
100%
POLIETILENO
(TIPO
TYVEK),
TAMANHO:
GRANDE,
COMPONENTES:
MACACÃO DESCARTÁVEL
COM
CAPUZ,
ZÍPER
FRONTAL, TIPO
USO:
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: ELÁSTICO NOS
PUNHOS,TONOZELOS,CAPU
Z, COSTURA DUPLA, COR:
BRANCA
MACACÃO
PROTEÇÃO, UNIDADE
MATERIAL:
100%
POLIETILENO
(TIPO
TYVEK),
TAMANHO:
GRANDE,
COMPONENTES:
MACACÃO DESCARTÁVEL
COM
CAPUZ,
ZÍPER
FRONTAL, TIPO
USO:
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: ELÁSTICO NOS
PUNHOS,TONOZELOS,CAPU
Z, COSTURA DUPLA, COR:
BRANCA

SAMARONNE 750

R$ 35,53

R$ 26.647,50

SAMARONNE 120

R$ 47,19

R$ 5.662,80

SAMARONNE 120

R$ 47,19

R$ 5.662,00

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Fundo Municipal de Saúde
c) Secretaria de Educaçao
d) Secretaria de Açao Social
e) Secretaria de Cultura
f) Secretaria de Meio Ambiente
g) Secretaria de Obras Transportes e Serviços Publicos
h) Secretaria de Administraçao
i)
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 04, de 04/01/2017, e na Lei nº
8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
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4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
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4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando
cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados
e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório,
salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
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5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de 2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
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6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XXIFJGHCUNKHH+CX2THVUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dom Macedo Costa

Quarta-feira
9 de Setembro de 2020
35 - Ano - Nº 2287

6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 05 (cinco) meses, observado
a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de
atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento do
medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de
Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº
10.520/02, Decretos Municipais e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o foro da Cidade
de Dom Macedo Costa, comarca de Santo Antonio de Jesus BA, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa - BA, 08 – Setembro de 2020

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE DOM MACEDO
COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA
PITON
Secretário Municipal de Saúde/Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
ANTONIO VALE CAMPOS
Sec de ADM
Orgao gerenciador
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA
Representado : Liliane Wane Oliveira Borba
portador(a) da Cédula de Identidade nº4456845 e CPF nº 008.333.481-59
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TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0651/2020
VALIDADE: 05 (cinco) MESES
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno,
com
sede
administrativa na
Praça Conego Jose Lourenço centro Dom Macedo Costa - Ba, pelo Prefeito Eganaldo Piton
Moura, brasileiro, solteiro,agente de saude portador do CPF (MF) nº945.616.725-91, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.258.678/0001-95, com sede na Rua do Cruzeiro,
CEP:44.560-000, Dom Macedo Costa-BA, conjuntamente, por sua Gestora, a Secretária
Municipal de Saúde Luana Ediara Moreira Piton, brasileira, soleteira, nutricionista portador do
CPF nº 033.284.465-08
; e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO, órgão gerenciador da Ata, com sede, por seu responsável, o
Sr. Antonio Vale Campos
e
CPF (MF)
portadora da Cédula de Identidade nº 1366557425 SSP-BA
nº039.007.005-08, doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº
10.520/02, do Decreto Municipal nº 15, de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Eletrônico nº 014/2020/SRP, conforme
Ata publicada em 08-09-2020
e homologada em 04-09-2020, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa J S ROSA DE AMARGOSA , inscrita no CNPJ sob o nº
16.347.270/0001-03, com sede na R u a D r B e r t i n o P a s s o s n º 1 2 3 c e n t r o , AmargosaBA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Jizecerle Sousa Rosa , portador(a) da Cédula de
Identidade nº2182800 e CPF nº 215.536.535-72, cuja proposta foi classificada no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para Seleção de propostas para aquisição de
materiais de proteção individual e materiais de sanitização, para atende à demanda das
secretarias municipais e da prefeitura municipal nas ações de combate e prevenção a
disseminação do novo coronavirus (sars-cov-2),através de sistema de registro de preços
, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
09

10

DESCRIÇÃO

FORMA

PAR
LUVA DE PROTEÇÃO,
MATERIAL: NITRÍLICA,
APLICAÇÃO: LIMPEZA,
TAMANHO: ÚNICO,
ACABAMENTO
PALMA:
ANTIDERRAPANTE,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: COM FORRO,
TIPO USO: REUTILIZÁVEL
LUVA DE PROTEÇÃO,
PAR
MATERIAL: NITRÍLICA,
APLICAÇÃO: LIMPEZA,
TIPO PUNHO: LONGO,

MARCA

QUANT

V.
UNITÁRIO

V. TOTAL

VOLK

150

R$ 4,50

R$ 675,00

VOLK

10

R$ 20,00

R$ 200,00
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TAMANHO: GRANDE, COR:
VERDE, ACABAMENTO
PALMA:
ANTIDERRAPANTE,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: SEM
FORRAÇÃO,RESISTENTE A
CORTE

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Fundo Municipal de Saúde
c) Secretaria de Educaçao
d) Secretaria de Açao Social
e) Secretaria de Cultura
f) Secretaria de Meio Ambiente
g) Secretaria de Obras Transportes e Serviços Publicos
h) Secretaria de Administraçao
i)
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 04, de 04/01/2017, e na Lei nº
8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
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4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
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4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando
cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados
e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório,
salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
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contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XXIFJGHCUNKHH+CX2THVUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dom Macedo Costa

Quarta-feira
9 de Setembro de 2020
45 - Ano - Nº 2287

A parte de imagem com identificação de relação rId1 não foi encontrada no arquiv o.

5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de 2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
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6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
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6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 05 (cinco) meses, observado
a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de
atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento do
medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de
Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº
10.520/02, Decretos Municipais e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o foro da Cidade
de Dom Macedo Costa, comarca de Santo Antonio de Jesus BA, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa - BA, 08 – Setembro de 2020

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE DOM MACEDO
COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA
PITON
Secretário Municipal de Saúde/Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
ANTONIO VALE CAMPOS
Sec de ADM
Orgao gerenciador
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J S ROSA PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Representado : Jizecerle Souza Rosa
portador(a) da Cédula de Identidade nº2182800 e CPF nº 215.536.535-72

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0651/2020
VALIDADE: 05 (cinco) MESES
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno,
com
sede
administrativa na
Praça Conego Jose Lourenço centro Dom Macedo Costa - Ba, pelo Prefeito Eganaldo Piton
Moura, brasileiro, solteiro,agente de saude portador do CPF (MF) nº945.616.725-91, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.258.678/0001-95, com sede na Rua do Cruzeiro,
CEP:44.560-000, Dom Macedo Costa-BA, conjuntamente, por sua Gestora, a Secretária
Municipal de Saúde Luana Ediara Moreira Piton, brasileira, soleteira, nutricionista portador do
CPF nº 033.284.465-08
; e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO, órgão gerenciador da Ata, com sede, por seu responsável, o
Sr. Antonio Vale Campos
e
CPF (MF) nº
portadora da Cédula de Identidade nº 1366557425 SSP-BA
039.007.005-08 doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02,
do Decreto Municipal nº 15, de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as
demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico nº 014/2020/SRP, conforme
Ata publicada em 08-09-2020
e homologada em 04-09-2020, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa NKF CONFECÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.960.882/000186, com sede na R u a C a r d e a l n º 1 7 7 Londrina - PR, neste ato representada pelo(a) Sr(ª)
Guilherme Hakme , portador(a) da Cédula de Identidade nº9.943.135-0 e CPF nº 070.002.659-22,
cuja proposta foi classificada no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para Seleção de propostas para aquisição de
materiais de proteção individual e materiais de sanitização, para atende à demanda das
secretarias municipais e da prefeitura municipal nas ações de combate e prevenção a
disseminação do novo coronavirus (sars-cov-2),através de sistema de registro de preços
, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
19

DESCRIÇÃO

FORMA

MÁSCARA
CIRÚRGICA, UNIDADE
TRIPLA CAMADA EM SMS,
TIPO NÃO TECIDO, COR
BRANCA.
GRAMATURA
MÍNIMA
DE
40
G/M²,
COM
EFICIÊNCIA
DE
FILTRAÇÃO
BACTERIANA
AC95%, COM DISPOSITIVO
PARA AJUSTE
NASAL
(CLIP), COMPRIMENTO 14
CM, FIXADO NO CORPO
DA MÁSCARA,
COM
ELÁSTICOS LATERAIS DE

MARCA
NKF

QUANT
5000

V.
UNITÁRIO
R$ 0,44
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COMPRIMENTO
ADEQUADO
FIXAÇÃO,
MODELO
RETANGULAR,
ATÓXICA,
HIPOALERGÊNICA
E
INODORA.
EMBALAGEM
COM
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO
E
PROCEDÊNCIA.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Fundo Municipal de Saúde
c) Secretaria de Educaçao
d) Secretaria de Açao Social
e) Secretaria de Cultura
f) Secretaria de Meio Ambiente
g) Secretaria de Obras Transportes e Serviços Publicos
h) Secretaria de Administraçao
i)
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 04, de 04/01/2017, e na Lei nº
8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
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4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
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4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando
cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados
e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório,
salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
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contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
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5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de 2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
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6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
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6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 05 (cinco) meses, observado
a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de
atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento do
medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de
Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº
10.520/02, Decretos Municipais e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o foro da Cidade
de Dom Macedo Costa, comarca de Santo Antonio de Jesus BA, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa - BA, 08 – Setembro de 2020

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE DOM MACEDO
COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA
PITON
Secretário Municipal de Saúde/Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
ANTONIO VALE CAMPOS
Sec de ADM
Orgao gerenciador
NKF CONFECÇOES LTDA,
Representado : GUILHERME HAKME
portador(a) da Cédula de Identidade nº9.943.135-0 e CPF nº 070.002.659-22
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TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA – BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0651/2020
VALIDADE: 05 (cinco) MESES
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno,
com
sede
administrativa na
Praça Conego Jose Lourenço centro Dom Macedo Costa - Ba, pelo Prefeito Eganaldo Piton
Moura, brasileiro, solteiro,agente de saude portador do CPF (MF) nº945.616.725-91, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.258.678/0001-95, com sede na Rua do Cruzeiro,
CEP:44.560-000, Dom Macedo Costa-BA, conjuntamente, por sua Gestora, a Secretária
Municipal de Saúde Luana Ediara Moreira Piton, brasileira, soleteira, nutricionista portador do
CPF nº 033.284.465-08
; e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO, órgão gerenciador da Ata, com sede, por seu responsável, o
Sr. Antonio Vale Campos
portadora da Cédula de Identidade nº 1366557425 SSP-BA
e
CPF (MF) nº
039.007.005-08 doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02,
do Decreto Municipal nº 15, de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as
demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico nº 014/2020/SRP, conforme
e homologada em 04-09-2020, resolve REGISTRAR OS
Ata publicada em 08-09-2020
PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa PROCIMED COM.ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ODONTO. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.969/0001-88 com sede na A v e n i d a
Engenheiro Elmo Serejo de Farias 1486
,Simoes Filho - BA, neste ato
representada pelo(a) Sr(ª) Ueric Santos de Jesus , portador(a) da Cédula de Identidade nº
10.053.675-15 e CPF nº 029.231.835-92, cuja proposta foi classificada no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para Seleção de propostas para aquisição de
materiais de proteção individual e materiais de sanitização, para atende à demanda das
secretarias municipais e da prefeitura municipal nas ações de combate e prevenção a
disseminação do novo coronavirus (sars-cov-2),através de sistema de registro de preços
, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
02

04

17

DESCRIÇÃO

FORMA

MARCA

ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: FRASCO 1L E MEYOR’S
HIDRATADO,
TEOR
ALCOÓLICO: 70% (70°GL),
APRESENTAÇÃO:
GEL.
GALÃO 5L
LCOOL ETÍLICO, TIPO:
MEYOR’S
HIDRATADO, TEOR
ALCOÓLICO:70%_(70°GL),
APRESENTAÇÃO:
LÍQUIDO
MATERIAL:
100% UND
DIVISEG
POLIETILENO
(TIPO
TYVEK),
TAMANHO:

QUANT

V.
UNITÁRIO

V. TOTAL

1200

R$ 9,86

R$ 11.832,00

120

R$ 36,15

R$ 4.338,00

120

R$ 32,50

R$ 3.900,00
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA – BA
GRANDE,
COMPONENTES:
MACACÃO DESCARTÁVEL
COM
CAPUZ,
ZÍPER
FRONTAL, TIPO
USO:
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: ELÁSTICO NOS
PUNHOS,TONOZELOS,CAPU
Z, COSTURA DUPLA, COR:
BRANCA

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Fundo Municipal de Saúde
c) Secretaria de Educaçao
d) Secretaria de Açao Social
e) Secretaria de Cultura
f) Secretaria de Meio Ambiente
g) Secretaria de Obras Transportes e Serviços Publicos
h) Secretaria de Administraçao
i)
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 04, de 04/01/2017, e na Lei nº
8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
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praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
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4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando
cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados
e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório,
salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
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5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de 2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
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6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 05 (cinco) meses, observado
a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de
atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento do
medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de
Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº
10.520/02, Decretos Municipais e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o foro da Cidade
de Dom Macedo Costa, comarca de Santo Antonio de Jesus BA, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa - BA, 08 – Setembro de 2020

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE DOM MACEDO
COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA
PITON
Secretário Municipal de Saúde/Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
ANTONIO VALE CAMPOS
Sec de ADM
Orgao gerenciador

PROCIMED COM.ATACADISTA DE PROD. HOSPITALARES E ODONTO. LTDA
Representado : UERIC SANTOS DE JESUS
portador(a) da Cédula de Identidade nº10.053.675-15 e CPF nº 029.231.835-92
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TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0651/2020
VALIDADE: 05 (cinco) MESES
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno,
com
sede
administrativa na
Praça Conego Jose Lourenço centro Dom Macedo Costa - Ba, pelo Prefeito Eganaldo Piton
Moura, brasileiro, solteiro,agente de saude portador do CPF (MF) nº945.616.725-91, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.258.678/0001-95, com sede na Rua do Cruzeiro,
CEP:44.560-000, Dom Macedo Costa-BA, conjuntamente, por sua Gestora, a Secretária
Municipal de Saúde Luana Ediara Moreira Piton, brasileira, soleteira, nutricionista portador do
CPF nº 033.284.465-08
; e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO, órgão gerenciador da Ata, com sede, por seu responsável, o
Sr. Antonio Vale Campos
portadora da Cédula de Identidade nº 1366557425 SSP-BA
e
CPF (MF) nº
039.007.005-08 doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02,
do Decreto Municipal nº 15, de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as
demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico nº 014/2020/SRP, conforme
e homologada em 04-09-2020, resolve REGISTRAR OS
Ata publicada em 08-09-2020
PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa COMERCIAL VIANNA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
04.668.436/0001-04, com sede na R u a C n º 3 3 6 C E N T R O , SIMOES FILHO - BA, neste
ato representada pelo(a) Sr(ª) Paulo Sergio Seixas de M.Machado do Carmo , portador(a) da
Cédula de Identidade nº05051287-05 e CPF nº 506.490.785-00, cuja proposta foi classificada no
certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para Seleção de propostas para aquisição de
materiais de proteção individual e materiais de sanitização, para atende à demanda das
secretarias municipais e da prefeitura municipal nas ações de combate e prevenção a
disseminação do novo coronavirus (sars-cov-2),através de sistema de registro de preços
, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
03

06

DESCRIÇÃO

FORMA

FRASCO 1L
ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:
HIDRATADO, TEOR
ALCOÓLICO:70%_(70°GL),
APRESENTAÇÃO:
LÍQUIDO
BOTA SEGURANÇA,
PAR
MATERIAL: PVC - CLORETO
DE POLIVINILA, MATERIAL
SOLA: BORRACHA
ANTIDERRAPANTE, COR:
BRANCA, TAMANHO: SOB
MEDIDA, TIPO CANO:
LONGO, TIPO USO:

MARCA
ITAJA

QUANT
1200

VOANDER 75

V.
UNITÁRIO

V. TOTAL

R$ 4,54

R$ 5.450,00

R$ 33,32

R$ 2.499,00
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APICULTURA

08

FILTRO
RESPIRADOR, UNIDADE
REFERÊNCIA: CLASSE P3,
USO: MÁSCARA FACIAL,
APLICAÇÃO:
POEIRA,NÉVOA,FUMO,RADI
ONUCLÍDEO,PARTÍCULAS
TÓXICAS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
FILTRO
MODELO 2097

PLASTCOR 40

R$ 30,00

R$ 1.200,00

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Fundo Municipal de Saúde
c) Secretaria de Educaçao
d) Secretaria de Açao Social
e) Secretaria de Cultura
f) Secretaria de Meio Ambiente
g) Secretaria de Obras Transportes e Serviços Publicos
h) Secretaria de Administraçao
i)
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 04, de 04/01/2017, e na Lei nº
8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
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praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
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4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando
cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados
e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório,
salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
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5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de 2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
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6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 05 (cinco) meses, observado
a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de
atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento do
medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de
Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº
10.520/02, Decretos Municipais e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o foro da Cidade
de Dom Macedo Costa, comarca de Santo Antonio de Jesus BA, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa - BA, 08 – Setembro de 2020

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE DOM MACEDO
COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA
PITON
Secretário Municipal de Saúde/Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
ANTONIO VALE CAMPOS
Sec de ADM
Orgao gerenciador

COMERCIAL VIANNA EIRELI EPP
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Representado : Paulo Sergio Seixas de M.Machado do Carmo
portador(a) da Cédula de Identidade nº05051287-05 e CPF nº 506.490.785-00

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0651/2020
VALIDADE: 05 (cinco) MESES
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno,
com
sede
administrativa na
Praça Conego Jose Lourenço centro Dom Macedo Costa - Ba, pelo Prefeito Eganaldo Piton
Moura, brasileiro, solteiro,agente de saude portador do CPF (MF) nº945.616.725-91, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.258.678/0001-95, com sede na Rua do Cruzeiro,
CEP:44.560-000, Dom Macedo Costa-BA, conjuntamente, por sua Gestora, a Secretária
Municipal de Saúde Luana Ediara Moreira Piton, brasileira, soleteira, nutricionista portador do
CPF nº 033.284.465-08
; e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇAO, órgão gerenciador da Ata, com sede, por seu responsável, o
Sr. Antonio Vale Campos
e
CPF (MF)
portadora da Cédula de Identidade nº 1366557425 SSP-BA
nº039.007.005-08, doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº
10.520/02, do Decreto Municipal nº 15, de 2014; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Eletrônico nº 014/2020/SRP, conforme
Ata publicada em 08-09-2020
e homologada em 04-09-2020, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa BAHIAMEDIC COMERCIO E PRODUTOS HODPITALARES, inscrita no
CNPJ sob o nº15.229.287/0001-01, com sede na R u a J o s e d e D e u s P e r e i r a n º 2 8 7
G a l p ã o A B a i r r o C a i ç a r a , Guanambi - BA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Suzy
Arauio Silva , portador(a) da Cédula de Identidade nº0232634157 e CPF nº 675.782.685-20, cuja
proposta foi classificada no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para Seleção de propostas para aquisição de
materiais de proteção individual e materiais de sanitização, para atende à demanda das
secretarias municipais e da prefeitura municipal nas ações de combate e prevenção a
disseminação do novo coronavirus (sars-cov-2),através de sistema de registro de preços
, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
01

11

DESCRIÇÃO

FORMA

ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:
GALÃO 5L
HIDRATADO, TEOR
ALCOÓLICO: 70% (70°GL),
APRESENTAÇÃO: GEL.
LUVA DE PROTEÇÃO,
PAR
MATERIAL: NITRÍLICA,
APLICAÇÃO: LIMPEZA,
TIPO PUNHO: LONGO,
TAMANHO: MÉDIO, COR:
VERDE, ACABAMENTO
PALMA:
ANTIDERRAPANTE,

MARCA

QUANT

V.
UNITÁRIO

V. TOTAL

KASGEL

120

R$ 34,00

R$ 4.080,00

MAPA

20

R$ 33,67

R$ 673,40
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21

23

Dom Macedo Costa

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: SEM
FORRAÇÃO,RESISTENTE A
CORTE
MÁSCARA
DE UNIDADE
PROTEÇÃO FACIAL TIPO
RESPIRADOR, APLICAÇÃO
PROTEÇÃO
CONTRA
BACILO DA TUBERCULOSE,
CONSTITUÍDO POR FIBRAS
SINTÉTICAS DISPOSTAS EM
4 CAMADAS COM FORMATO
EM CONCHA OU BICO DE
PATO; DUAS
TIRAS
ELÁSTICAS
PARA
FIXAÇÃO
NA CABEÇA,
CLIPE NASAL FIXADO NO
CORPO
DA MÁSCARA E
EFICIÊNCIA MÍNIMA DE
FILTRAÇÃO DE
95%
DE
PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3
MICRÔMETROS.
COM
CERTIFICADO
DE
APROVAÇÃO COMO PFF/2
E DA NIOSHI COMO N95 E
REGISTRO
DO
MS.
DESCARTÁVEL,
ATÓXICA,
HIPOALERGÊNICA
E
INODORA. EXIGIDO
O
CERTIFICADO
DE
APROVAÇÃO
(CA) PARA
ESTE TIPO DE PRODUTO.
PROTETOR
FACIAL, UNIDADE
MATERIAL:
TERMOPLÁSTICO,
COR:
INCOLOR,
COMPRIMENTO: 250 MM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
COROA
AJUSTÁVEL E ARTICULADA

ECOMAX

750

R$ 3,77

R$ 2.827,50

PREVENT

250

R$ 10,89

R$ 2.722,50

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XXIFJGHCUNKHH+CX2THVUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dom Macedo Costa

Quarta-feira
9 de Setembro de 2020
83 - Ano - Nº 2287

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Fundo Municipal de Saúde
c) Secretaria de Educaçao
d) Secretaria de Açao Social
e) Secretaria de Cultura
f) Secretaria de Meio Ambiente
g) Secretaria de Obras Transportes e Serviços Publicos
h) Secretaria de Administraçao
i)
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 04, de 04/01/2017, e na Lei nº
8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
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4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
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4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando
cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados
e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório,
salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
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contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
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5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de 2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
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6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
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6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 05 (cinco) meses, observado
a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de
atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de fornecimento do
medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de
Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº
10.520/02, Decretos Municipais e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o foro da Cidade
de Dom Macedo Costa, comarca de Santo Antonio de Jesus BA, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa - BA, 08 – Setembro de 2020

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA
EGNALDO PITON MOURA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE DOM MACEDO
COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA
PITON
Secretário Municipal de Saúde/Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
ANTONIO VALE CAMPOS
Sec de ADM
Orgao gerenciador
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BAHIAMEDIC COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES
Representado : Suzy Arauio Silva
portador(a) da Cédula de Identidade nº0232634157 e CPF nº 675.782.685-20

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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