
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ NU 13.655.436/0001-60 

ATA DE HEGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020 
PREGÃO PRE.SENCIAL PARA REGISTRO 

DE PI~EÇOS N° 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020 

Aos J 3 dias do mês de agosto de 2020, o MUNICiplO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, nO 01, Centro -São Desidério 
- Estado da Bahia , inscrito no CNPJ sob nO 13.655.436/0001-60, neste ato representado 
por seu Prefeito, Sr. José Cartos de Carvalho ,brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade RG nO 6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nO 687.312.805-87 , 
residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abaixo 
descrito, os quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos 
pela empresa: NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES , Inscrito no CNPJ nO 
36,887,871/0001- 16, estabelecida à Rua Rui Barbosa, n? 1610 -Mimoso do Oeste, na 
cidade de Luis Eduardo Magalhães/BA, neste ato representada por: Nadja Daniely Soares 
Cabral Alvares, (Representante legal), portador da Carteira de Identidade RG nO 3874403 
SSP/OF, inscrito no CPF sob n.o 066.4.61.545-70, residente e domiciliado na cidade de 
Brasília/BA, doravante denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 10 
lugar no processo licitatório Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2020. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente compromisso tem por objeto Registro de Preço, para contratação de 
empresa especializada para aquisição de materiais e insumos necessários para ações de 
prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos serviços de 
assistência à saúde do Município, conforme Edital e seus anexos, os quais fazem parte 
integrante deste, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da 
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n? 
003/2020: 

ITEM nrscnrcxo UNTO QUANTI MARCA V. v, TOTAL DADE UNITÁRIO 

-* PCT 150 kaitalo R$ 15,24 RS 1.2S6,00 
Touca descartávcl de uso 
hospitalar, material: não tecido 
100% polipropilcno, Modelo: 
com elástico em toda volta, cor: 
sem cor, Gramatura: cerca 30 
g/m2, Tamanho: único, tipo de 
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PREFEITURA MUNICIPAL, DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNP.J N° 13.655.436/0001-60 

uso: descartável, característica 
adicional O I: hipoalérgica. 
atóxica, inodora, unisscx, Pacote 
com 100 unidades 

Máscara protetora facial incolor- 
ajuste simples e visor de material 
plástico incolor - cm 
policarbonato ou equivalente, 

12 que permita limpeza com álcool, UNO 20 Scmaan RS J4,9H R$ 299,60 
aproximadamente 22x23 em do 
visar de segurança 0,5 mm de 
espessura, transparente suporte 
110 queixo e testa do usuário, alça 
para colocação 

Lençol Descartavél, material 
15 papel, largura: 0,70M ROLO 450 Rubi RS 8.99 RS "U)~5.50 

comprimento SOM, apresentação 
rolo. 

Luva de Segurança para 
procedimentos, material latex, 

21 
TAM M, face palmar dos dedos UNlD 40 Gcedert RS 140,50 RS 5.620.00 e pontas, com palma 
antiderrapante, cor amarela, 
caixa com 50 Pares 

VALOR TOTAL RS 12.151,10 
DOZE MIL DUZENTOS E CINQUETA E UM REAIS ElO CEi\"TA VOS 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
3.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, conforme disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso 11 do art. 65 da lei Federal n.? 8.666/93. 
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II 
do Art. 65 da Lei Federal n." 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório; 
3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços 
registrados em Ata. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001·60 

CLÁUSULA QUARTA· DOS PRAZOS 
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com infcio 
na data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUINTA· DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 Dos Direitos: 
5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, 
em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 
5.2 Das Obrigações: 
5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em 
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e 
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedidos 
de contratação durante o período de duração do Registro de Preços. 

CLÁUSULA SEXTA· DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 
6.1.1 Automático: 
a) por decurso de prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 
c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
6.1.2 A pedido do fornecedor, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 
6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando: 
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado: 
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigi da no processo licitatório: 
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 
d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra 
decorrentes da Ata de Registro de Preços: 
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 
6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALI[)ADES E DAS MULTAS 
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 
7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções: 
7.1.1 10%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e 
7.1.2 10%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo. 
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos 
consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exerdcio de 2020, conforme 
segue: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

• Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7°, § 2° 
do Decreto Federal nO 7.892/13. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário 
Oficial da Entidade, até o 5° dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS 
11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente instrumento. 
11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma, tendo um sé ito legal. 

~ )OcmUJ@~ ~9:2 lo<tiNd &d'ID 
NAD:ASARASbARESCABRA~ALVARES, 

Inscrito no CNPJ n" 36,887,871/0001- 16 
COMPROMITENTE 
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Praça Emerson Barbosa, n" 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS N° 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020 

Aos ___l_Q__ dias do mês de agosto de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro -São 
Desidério - Estado da Bahia , inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato 
representado por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho ,brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade RG n? 6055404 SSPIBA, inscrito no CPF/MF sob n" 687.312.805-87 
, residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abaixo 
descrito, os quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela 
empresa: BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, Inscrito 
no CNPJ n° 15.229.287/0001-01, estabelecida à Rua José de Deus Pereira, n" 87 , Galpaõ A - 
Caiçara, na cidade de GuanambijBA, neste ato representada por Suzy Araujo Silva, ( 
Representante legal), portador da Carteira de Identidade RG n'' 0232634157 SSP /BA, inscrito 
no CPF sob n.? 675.782.685.20, residente e domiciliado na cidade de Bom Jesus a Lapa/BA, 
doravante denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no 
processo licitatório Pregão Presencial para Registro de Preços n" 003/2020. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente compromisso tem por objeto Registro de Preço, para contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais e insumos necessários para ações de prevenção e 
enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência à 
saúde do Município, conforme Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante deste, 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da 
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n" 003/2020: 

ITEM DESCRIÇÃO I UNID QUANTI MARCA v. v. TOTAL DADE UNITÁRIO 
Oculos para proteção individual, 
material armação: policarbonato, Tipo: 
lente: antiembaçante, modelos lentes, VALEPLAS 

5 apoio nasal com proteção lateral, olhos UND 200 T R$ 4,29 R$ 858,00 
contra projeção de partículas 
biológicas, incolor. Regula 
comprimento 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

Papel toalha interfolhado, duas dobras, 
de primeira qualidade, cor branca, não 
reciclado, com alto poder de absorção, 
macia, 100% celulose virgem, inodoro, 

16 isento e corpos estranhos e partículas PCT 300 AGUIA R$ 11,16 R$ 3.348,00 
lenhosas, dimensões minimas 20cm x .. 
21 em, pacote com 1000 folhas, similar 
ou qualidade superior a (MIL! SOFT 
OU AL VEFLOR). 

VALOR TOTAL R$ 4.206,00 
QUATRO MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
3.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme 
disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na 
alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.? 8.666/93. 
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea" d" do inciso II 
do Art. 65 da Lei Federal n.? 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório; 
3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços 
registrados em Ata. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
4.10 prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na 
data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 Dos Direitos: 
5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, 
em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 
5.2 Das Obrigações: 
5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em 
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e 
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedidos de 
contratação durante o período de duração do Registro de Preços. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.10 cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 



Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

6.1.1 Automático: 
a) por decurso de prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 
c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
6.1.2 A pedido do fornecedor, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 
6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando: 
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório; 
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 
d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 
6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 
7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções: 
7.1.110%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e 
7.1.210%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo. 
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados 
no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2020, conforme segue: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

• Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7°, § 2° do 
Decreto Federal n" 7.892/13. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário 
Oficial da Entidade, até o 5° dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente instrumento. 
11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal. 

BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, 

Inscrito no CNPJ n° 15.229.287/0001-01 
COMPROMITENTE 

TESTEMUNHAS: 01 - cfrcDl ~ O. vJ 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax.: (77)3623-214f5 -licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNP J N° 13.655.436/0001-60 

AT A DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS N° 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020 

Aos ____J-ª_ dias do mês de agosto de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro -São 
Desidério - Estado da Bahia , inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato 
representado por seu Prefeito, SI. José Carlos de Carvalho, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade RG n" 6055404 SSPIBA, inscrito no CPF/MF sob n" 687.312.805-87 
, residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abaixo 
descrito, os quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela 
empresa: AQUALIMP PRODUTOS DE IDGIENE E LIMPEZA L TDA, Inscrito no CNPJ n" 
10.554.267/0001- 84, estabeleci da à Rua Aymoré , n" 669 - Renato gonçalves , na cidade de 
Barreiras/BA, neste ato representada por: Marcos Aurélio de Jesus Nascimento, ( 
Representante legal), portador da Carteira de Identidade RG n" 749278331 SSP IBA, inscrito no 
CPF sob n." 606.677.455-72, residente e domiciliado na cidade de Barreiras/BA, doravante 
denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no processo 
licitatório Pregão Presencial para Registro de Preços n? 003 12020. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente compromisso tem por objeto Registro de Preço, para contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais e insumos necessários para ações de prevenção e 
enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência à 
saúde do Município, conforme Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante deste, 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da 
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2020: 

ITEM DESCRIÇÃO I UNID QUANTI MARCA V. V.TOTAL 
DADE UNITÁRIO 

Álcool etílico limpeza de 

13 
ambientes, tipo etílico hidratado, Galão 100 Ciclo Fa rma R$ 40.00 R$ 4.000.00 caracteristica adicionais: gel 
concentração 70%. Galão com 5 
litros. 

Praça Emerson Barbosa, n'' 01, Centro. CEP: 47.820-000.C)1 
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao((iJsaodesiderio.ba.gov.br /' 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13 655436/0001-60 . 

Sabonete líquido Perfumado, 
17 acidez neltro, para higienização und 200 Ciclo Fanna R$ 5,50 R$ 1.100,00 

das mãos, galão de 1 litro 

Hipoc1orito de sódio, aspecto 
físico, solução aquosa, 

18 concentração de ate 2,5% de und 250 Ciclo Fa rma R$ 10,40 R$ 2.600,00 
cloro ativo, para higienização 
hospitalar, galão de 5 litros. 

Dispenser Higienizador de 
Aleool Gel, material plastico 

19 ABS, capacidade 800ml, tipo Llnd 40 Plestin R$ 30,00 R$ 1.200,00 
fixação parede, cor branca, 
aplicação-mãos. 

Dispenser Higienizador Sabão 
Liquido, material plastico ABS, 

20 capacidade 800ml, tipo fixação und 30 Plestin R$ 30,00 R$ 900,00 
parede, cor branca, aplicação- 
mãos. 

VALOR TOTAL R$ 9.800,00 

NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
3.2 Os preços registra dos poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme 
disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na 
alínea" d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.? 8.666/93. 
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea" d" do inciso II 
do Art. 65 da Lei Federal n.? 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório; 
3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços 
registrados em Ata. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na 
data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses. 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623-214f5 - !icitacao@saodesiderio.ba.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO-ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 Dos Direitos: 
5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, 
em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 
5.2 Das Obrigações: 
5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em 
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e 
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabeleci das no edital, todos os pedidos de 
contratação durante o período de duração do Registro de Preços. 

CLÁUSULA SEXTA- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.10 cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 
6.1.1 Automático: 
a) por decurso de prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 
c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
6.1.2 A pedido do fornecedor, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 
6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando: 
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório; 
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 
d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 
6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 
7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções: 
7.1.110%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e 
7.1.210%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo. 
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal na 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Praça Emerson Barbosa, n" 01, Centro. CEP: 47.820-000. ~11 
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao(ii{saodesiderio.ba.gov.br V I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados 
no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2020, conforme segue: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

• Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7°, § 2° do 
Decreto Federal n" 7.892/13. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário 
Oficial da Entidade, até o 5° dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente instrumento. 
11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal. 

AQUALI P PRODUTO' DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, 
Inscrito no CNPJ n° 10.554.267/000184 

COMPROMITENTE 

TESTEMUNHAS: 01 - cf-OM"'- ~Q O. \/1;;;1'0\ 
II 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao(ívsaodesiderio.ba.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS N° 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020 

Aos __j_,2__ dias do mês de agosto de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro -São 
Desidério - Estado da Bahia , inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato 
representado por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade RG n" 6055404 SSP/BA , inscrito no CPF /MF sob n" 687.312.805-87 
, residente e domiciliado nesta cidade., RESOLVEM registrar. os preços do objeto abaixo 
descrito, os quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela 
empresa: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Inscrito no CNPJ 
n066.000.787/0001-08, estabelecida à Rua Aldo Germano Klein, n? 100 - Qd 01-Iote 1 - CEAT-, 
na cidade de São Carlosi/SP, neste ato representada por Dougls Fonseca de Oliveira, ( 
Representante legal), portador da Carteira de Identidade RG n" 14.216.338-7 SSP /SP, inscrito 
no CPF sob n." 063.259.958.80, residente ~ domiciliado na cidade de São Paulo/SP, doravante 
denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no processo 
licitatório Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2020 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente compromisso tem por objeto Registro de Preço, para contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais e insumos necessários para ações de prevenção e 
enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência à 
saúde do Município, conforme EditaI e seus anexos, os quais fazem parte integrante deste, 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da 
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n" 003/2020: 

QUA FABRIC 
ITEM DESCRIÇÃO UNID NTID ANTE V. UNITÁRIO V. TOTAL 

ADE MARCA 

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLíNICO, 

22 TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO UNID 5.000 WAMA R$ 18,36 R$ 91.800,00 
ANÁLISE QUALlTTAIVO ANTI 
CORONAVIRUS COVID -19 IGG E IGM. 
APRESENTAÇÃO: TESTE. MÉTODO: 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 



2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

IMUNOCROMATOGRAFIA. TESTE RÁPIDO 
PARA CORONA VíRUS (COVID-19). O 
MESMO DEVERÁ ESTAR EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
TÉCNICAS VIGENTES E REGISTRADAS NA 
ANVISA COM A CERTIFICAÇÃO DO MS 

VALOR TOTAL R$ 91.800,00 
NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
3.2 Os preços registrados poderão ser -revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme 
disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na 
alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n. o 8.666/93. 
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea" d" do inciso II 
do Art. 65 da Lei Federal n.? 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório; 
3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços 
registrados em Ata. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
4.10 prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na 
data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 Dos Direitos: 
5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, 
em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 
5.2 Das Obrigações: 
5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em 
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e 
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedidos de 
contratação durante o período de duração do Registro de Preços. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAl\tlENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 
6.1.1 Automático: 
a) por decurso de prazo de vigência; 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623-2145 -licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito le 

E I e n i ce Apa reei d a Assinado de forma digital por 
Elenice Aparecida Afonso Afonso Dados: 2020.08.1012:55:35 ·03'00' 

W AMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, 
Inscrito no CNPJ n066.000.787/0001-08 

COMPROMITENTE 

TESTEMUNHAS: 01 ~ 02-~ 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623-2145 -licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ NU 13.655.436/0001-60 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS N° 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020 

Aos J3 dias do mês de agosto de 2020, o MUNiCíPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n? 01, Centro -São Desidéno 
- Estado da Bahia , inscrito no CNPJ sob nO 13.655.436/0001-60, neste ato representado 
por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho ,brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 6055404 SSP/BA , inscrito no CPF/MF sob n° 6~7.312.805-87 , 
residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abaixo 
descrito, os quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos 
pela empresa: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI, Inscrito no CNP,J n'' 
29.426.310/0001-54, estabelecída à Av. Goioere, nO 180 - Centro, na cidade de Campo 
Mourão/PR, neste ato representada por: Elismar de Souza Vieira, ( Representante legal), 
portador da Carteira de Identidade RG n° 3949042-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob n." 
775.452.309-49, residente e domiciliado na cidade de Campo Mourão/PR, doravante 
denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no processo 
licitatório Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2020. 

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO 
1.1 O presente compromisso tem por objeto Registro de Preço, para contratação de 
empresa especializada para aquisição de materiais e insumos necessários para ações de 
prevenção c cnfrentamcnto de emergência decorrente da Pandcrnia da Covid-19 nos serviços d!' 
assistência à saúde do Município, conforme Edital e seus anexos, os quais fazem parte 
integrante deste, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da 
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços nO 
003/2020: 

ESCRIÇÃO ~ 
QUANTI MARCA v. V. TOTAL UNID DADE UNITÁRIO 

proteção contra 
10S c névoas óxicas, l ID 1000 Fillrax R$ 2,00 R$ l.OOO,OO 
.as adicionais: 

95 .. - 
lnterfiltro R$ 53,90 R$ 1.617.00 UNJD _\O 

ipermcávcl com 
so hospitalar, 

I 

ITEM D 

lV1 áscara de 
2 poeiras, fun 

! caracteristic 
i Scmi[acial N 

I x I 

L I 
Macacão in 
LOuca para u 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 

CNP J N° J 3 655 436/0001 60 , .. - 
componentes fibras de 
polietileno (não tecido), tipo uso: 
fito:-isunitário .. cor branca .. 
tamanho: P. características 
adicionais: capuz 
Macacão impermeável COI11 

touca para uso hospitalar. 
componenres fibras de 

9 polietileno (não tecido) .. tipo LISO: UNID ~O I nter fi ltro R$ 5 .. +'90 R$ 1.0n.OO 
fitossanitário .. cor branca .. 
tamanho: M. características 
adicionais: capuz 
Macacão impermeável com 
touca para uso hospitalar, 
componentes fibras de 

lU polietileno (não tecido), tipo uso: UNID 50 ínterfiltro R$ 57 .. 80 RS ~.8l)().()() 

fitossanitário .. cor branca. 
tamanho: G. características 
adicionais: capuz 
Macacão, material: TNT, 
Componentes: Capuz/ ziper 
frontal. tipo: LISO hospitalar. cor: 

1I branco, Tamanho: XG. U'\JID 20 I n terfi I tro R$ 42.00 RS 84().OO 

Características adicionais: 
Unisscx .. tipo padrão com zíper. 

I Manga Grande 
VALOR TOTAL R$ 8.445,00 

OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
3.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo cios serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, conforme disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.? 8.666/93. 
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II 
do Art. 65 da Lei Federal n.? 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatóric, 
3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços 
registrados em Ata. 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623-2145 - !icitacao@saodesiderio.ba.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNP J NU 13.655.436/0001-60 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início 
na data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 Dos Direitos: 
5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, 
em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 
5.2 Das Obrigações: 
5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em 
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e 
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedidos 
de contratação durante o período de duração do Registro de Preços. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 
6.1.1 Automático: 
a) por decurso de prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 
c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
6.1.2 A pedido do fornecedor, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 
6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando: 
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório; 
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 
d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 
6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 
7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções: 
7.1.1 10%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e 
7.1.2 10%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo. 
l.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1 993. 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623-2145 - Jicitacao@saodesiderio.ba.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNP.J N° 13.655.436/0001-60 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos 
consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2020, conforme 
segue: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

• Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7°, § 2° 
do Decreto Federal n? 7.892/13. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário 
Oficial da Entidade, até o 5° dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS 
11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente instrumento. 
11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam () presente Termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só . o eqal. 

o 
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CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI, 
Inscrito no CNPJ n" 29.426.310/0001-54 

COMPROMITENTE 

TESTEMUNHAS: 01 - cfJV\P.. àt O ÇI)~u.rk 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N" 13.655.436/0001-60 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS N° 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020 

Aos ____J__Q_ dias do mês de agosto de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n" 01, Centro -São Desidério - 
Estado da Bahia , inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato representado por seu 
Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho ,brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 
RG n'' 6055404 SSP /BA , inscrito no CPF /MF sob n" 687.312.805-87 , residente e 
domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abaixo descrito, os quais 
passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela empresa: 
BIAFARMA VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUM LTDA , Inscrito 
no CNPJ n" 00.220.442/0001 - 43, estabelecida à Av. Pedro Ludovico, n" 476 -Cidade Jardim, 
na cidade de Goiania/Go, neste ato representada por: Webert Luiz do Carmo ( 
Reprcscntonte legal), portador da Carteira de Identidade RG n" 4605733 SSP /GO, inscrito no 
CPF sob n."015.327.771-83, residente e domiciliado na cidade de trindade/Go, doravante 
denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em I" lugar no processo 
licitatório Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2020. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente compromisso tem por objeto Registro de Preço, para contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais e insumos necessários para ações de prevenção e 
enfrentamcnto de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência à 
saúde do Município, conforme Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante deste, 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da 
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencia! para Registro de Preços n? 003/2020: 

ITEM DESCRIÇÃO I UNID QUANTI MARCA V. V. TOTAL DADE UNITÁRIO 

Máscara cirúrgicas descartável 

03 
com 4 tiras elásticas simples com 

CX 500 AIVOIlll:d R$ 38.00 R$ 19.000.00 clip nasal alumínio embutido, 
características adicionais: 3 
camadas. fi ltro bacteriológico 

Praça Emerson Barbosa, n" 01, Centro. CEP: 47.820-000. "K_ 
Telefax: (77)3623-214S - licitacao(ti{saodesiderio.ba.gov.br ./ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

95% (1 micron), formato adulto, 
para uso hospitalar, caixa com 50 
unidades. 

Luvas para Procedimento não 
cirúrgico, material: Látex, natural 
íntegro e uniforme, TAM M, 

06 características adicionais: CX 295 BRDEC R$ 34,00 R$ 10.030.00 
lubrificada com pó bioabsorvível, 
dsecartável, modelo: formato 
anatõmico, finalidade: resistente à 
tração. Caixa com 50 Pares 
Luvas para Procedimento não 
cirúrgico, material: Látex, natural 
íntegro e uniforme, TAM P, 

07 
características adicionais: 

CX 440 BRDEC R$ 44,00 R$ 19.360.00 
lubrificada com pó bioabsorvível, 
dsecartável, modelo: formato 
anatõmico, finalidade: resistente à 
tração. Caixa com 50 Pares 

VALOR TOTAL R$ 48.390,On 

QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
3.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme 
disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na 
alínea" d" do inciso TI do art. 65 da Lei Federal n." 8.666/93. 
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea" d" do inciso II 
do Art. 65 da Lei Federal n." 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório; 
3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e defin.ido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços 
registrados em Ata. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) l11.eSeS, com início na 
data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br ~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ NU 13.655.436/0001-60 

5.1 Dos Direitos: 
5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, 
em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 
5.2 Das Obrigações: 
5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em 
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e 
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedidos de 
contratação durante o período de duração do Registro de Preços. 

CLÁUSULA SEXTA - 00 CANCELAMENTO 00 REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 
6.1.1 Automático: 
a) por decurso de prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 
c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
6.1.2 A pedido do fornecedor, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 
6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando: 
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório; 
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 
d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 
6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 
7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções: 
7.1.110%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e 
7.1.210%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo. 
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Te!efax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov .br ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados 
no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2020, conforme segue: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

• Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 70, § 20 do 
Decreto Federal n" 7.892113. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário 
Oficial da Entidade, até o 5° dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente instrumento. 
11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal. 

BEAFARMA VENDAS Assinado de (orma digital 
por BEAFARMA VENDAS DE 
PRODUTOS 

FARMACEUTICOS E FARMACEUTICOS E 
PE RFU :00220442 000 PERFU:00220442000143 

Dados: 2020.08.11 15:06:07 
143 -03'00' 

DE PRODUTOS 

BIAFARMA VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 
PERFUM L TDA , 

Inscrito no CNPJ n" 00.220.442/0001 - 43 
COMPROMITENTE 

TESTEMUNHAS: 01 - (~r &. O ~'YY\uào. 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623-2145, -licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAI, DE SÃO DESIDÉRIQ- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS N° 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020 

Aos ____J3._ dias do mês de agosto de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro -São 
Desidério - Estado da Bahia , inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato 
representado por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho , brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade RG n" 6055404 SSP/BA , inscrito no CPF /MF sob n° 687.312.805-87 
, residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abaixo 
descrito, os quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela 
empresa: ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrito no cnpj n° 33.772.464/0001-75, estabelecida à Rua 7, 
S/N - Vila Brasília , na cidade de Aparecida de Goiania/Go, neste ato representada por: 
Paulo Victor Cordeiro de Castro, ( Representante legal), portador da Carteira de Identidade 
RG n° 4350418 SSP /Go, inscrito no CPF sob n.? 009.317.251-60, residente e domiciliado na 
cidade de Aparecida de Goiânia/Go, doravante denominado COMPROMITENTE, cuja 
proposta foi classificada em 1° lugar no processo licitatório Pregão Presencial para Registro 
de Preços n° 003/2020. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente compromisso tem por objeto Registro de Preço, para contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais e insumos necessários para ações de prevenção e 
enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência à 
saúde do Município, conforme Edita! e seus anexos, os quais fazem parte integrante deste, 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da 
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n" 003/2020: 

Praça Emerson Barbosa, n" 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (77)3623-2145 -licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAI~ DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

- QUANTI V. ITEM DESCRIÇÃO UNID DADE MARCA UNITÁRIO V. TOTAL 

Avental hospitalar descartável, 
manga longa, atóxico, 

1 confeccionado em TNT, 100% unid 4560 Protection R$ 5,50 R$ 25.080,00 
polipropileno, gramatura cerca 
de 30G/CM2, manga longa, 
punho elástico 

Alcool Etílico, Tipo Hidratado, 
14 Teor alcoolico 70% Liquido galão 100 PROLINK R$ 31,96 R$ 3.196,00 

Galão com 05 Litros 
I 

VALOR TOTAL R$ 28.276,00 
VINTE E 01110 MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
3.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme 
disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na 
alínea" d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n." 8.666/93. 
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea" d" do inciso II 
do Art. 65 da Lei Federal n.? 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório; 
3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços 
registrados em Ata. 

CLÁUSULA QUARTA- DOS PRAZOS 
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na 
data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 Dos Direitos: 
5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, 
em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 
5.2 Das Obrigações: 

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em 
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e 
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedidos de 
contratação durante o período de duração do Registro de Preços. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.10 cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 
6.1.1 Automático: 
a) por decurso de prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 
c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
6.1.2 A pedido do fornecedor, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 
6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando: 
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório; 
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 
d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 
6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 
7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções: 
7.1.110%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e 
7.1.210%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo. 
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados 
no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2020, conforme segue: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

Praça Emerson Barbosa, n? 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
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PREFEITURA MUNICIPAl .• DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAnIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 

• Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7°, § 2° do 
Decreto Federal n" 7.892/13. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário 
Oficial da Entidade, até o 5° dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente instrumento. 
11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal. 

PAULO VICTOR Assinado de forma digital por 
PAULO VICTOR CORDEIRO DE 
CA5TRO:00931725160 

CASTRO:00931725160 Dados: 2020.08.1013:27:19 -03'00' 

CORDEIRO DE 

Atividade Comercio de Medicamentos e Produtos ltda, 
Inscrito no CNPJ n° 33.772.464/0001-75 

COMPROMITENTE 

TESTEMUNHAS: 01 - ~~~~"-- __ . _ 

V 
02-~ 
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