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FARMACÊUTICOS E PERFUMARIA LTDA, Inscrito no CNPJ n" 00.220.442/0001-43, ganhou

os itens 03, 06 e 07 perfazendo um total de R$ 48.390,00 (quarenta e oito mil, trezentos e noventa

reais); NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES, Inscrito no CNPJ n" 36.887.871/0001-16,

ganhou os Itens 04, 12, 15 e 21 perfazendo um total de R$ 12.251,10 (doze mil duzentos e cinqüenta e

um reais e dez centavos); BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

EIERELI, Inscrito no CNPJ n" 15.229.287/0001-01, ganhou os itens 05 e 16, perfazendo um total de

R$ 4.206,00 (quatro mil, duzentos e seis reais); AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E

LIMPEZA LTDA, Inscrito no CNPJ n" 10.554.267/0001-84, ganhou os Itens 13, 17, 18, 19 e 20

perfazendo um total de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); WAMA PRODUTOS PARA

LABORATÓRIO LTDA, Inscrito no CNPJ n" 66.000.787/0001-08, ganhou o Item 22 perfazendo

um total de R$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos reais). Compreendemos que as Propostas são

compatíveis com os valores praticados no mercado local e região, estando, assim, atendidos os

princípios da moralidade, da legalidade, da economicidade e da exequibilidade.

3. É salutar esclarecer que a licitação foi divulgada no site. Diários Oficiais (União e Município) e

Jornal de Circulação.

4. O item 23 foi declarado fracassado pois o valor proposto foi acima do valor de Referência e após

diligência verificou que o ofertado está acima do mercado. Os itens 16, 19 e 20 também foram

diligenciados e verificado que o preço de mercado está superior ao de referência, então foi feita análise

onde se confirmou que os valores praticados atualmente no mercado estão de acordo com as propostas.

5. É salutar esclarecer que foi utilizado o que estabelece a Lei Federal n° 13.979/2020, por se tratar

de insumos destinados ao combata a C0V1D19, atendemos a sua publicidade, legalidade e probidade

administrativa.

6. Foi dado o prazo recursal e nenhuma empresa se manifestou, renunciando assim ao recurso.

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623.2145
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Submetemos a Vossa Senhoria a presente decisão, para apreciação, parecer jurídico, para

posterior Adjudicação e homologação do resultado, caso seja entendida como conveniente e oportuna à

Administração Pública.

São Desidério/BA, 06 de agosto de 2020.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:

^ Ov-Vf-^ dU ̂ tjtK[/oLo/W)tiJs>
Márcia Bastos Carneiro da Silva Leny Alves dos Santos Weslley da Silva Valansuelo

Pregoeira Equipe de Apoio Equipe de Apoio

Pça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623.2145



87

ADJUDICAÇÃO



87?ü
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° PP 003/2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Considerando que foram cumpridos todos os requisitos legais para 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 Saúde) mediante prescrição Médica e

autorização do serviço de assistência do Município, objetivando atender as demandas da

Secretaria Municipal de Saúde, mediante Processo de Licitação na modalidade Pregão

ELETRÔNICO n° PP 003/2020, ADJUDICO os objetos licitados às Empresas: ATIVIDADE

COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Inscrito no

CNPJ n° 33.772.464/0001-7I^anhou os itens 01 e 14 perfazendo um total de R$ 28.276,00 (vinte e

oito mil, duzentos e setenta e seis reais); CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIAL-EIRELI,

Inscrito no CNPJ n° 29.426.310/0001-54, ganhou os itens 02, 08, 09, 10 e 11 perfazendo um total

^ de R$ 8.445,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais); BEAFARMA VENDAS DE

PRODUTOS FARMACÊUTICOS E PERFUMARIA LTDA, Inscrito no CNPJ n"

00.220.442/0001-43, ganhou os itens 03, 06 e 07 perfazendo um total de R$ 48.390,00 (quarenta e

oito mil, trezentos e noventa reais); NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES, Inscrito no

CNPJ n° 36.887.871/0001-16, ganhou os Itens 04, 12, 15 e 21 perfazendo um total de R$

12.251,10 (doze mil duzentos e cinqüenta e um reais e dez centavos); BAHIA MEDIC

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIERELI, Inscrito no CNPJ n°

15.229.287/0001-01, ganhou os Itens 05 e 16, perfazendo um total de R$ 4.206,00 (quatro mil,

duzentos e seis reais); AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, Inscrito

no CNPJ n° 10.554.267/0001-84, ganhou os Itens 13, 17, 18, 19 e 20 perfazendo um total de R$

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623.2145
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9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA,

Inscrito no CNPJ n" 66.000.787/0001-08, ganhou o Item 22 perfazendo um total de R$

91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos reais), cujo a forma e prazo de execução dos

fornecimentos estão descritos no Contrato, bem como no Edital de Licitação e seus anexos. O Item

23 foi declarado fracassado. São Desidério/BA, 06 de agosto de 2020.

A

Márcia Bastos Carneiro da Silva

Pregoeira.

Pça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623.2145
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PARECER jurídico N" 122/2020 - PGM/SD

Processo Administrativo 543/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Interessado: Departamento de Licitações e Compras/Pregoeiro

EMENTA: Parecer Parecer Final Homologação

do Processo Lícitatório na modalidade PREGÃO

ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO

Contratação de empresa especializada para

aquisição de materiais e insumos necessários às

ações de prevenção e enfrentamento de

emergência decorrente da Pandemia da COVID

19 nos serviços de assistência à saúde no

município de São Desidério/BA, Conforme Termo

de Referência. Prosseguimento do feito.

Possibilidade.

880

Vieram os autos, referentes ao Pregão Eletrônico SRP N°

003/2020, do tipo menor preço por ITEM, para análise e emissão de parecer

jurídico final quanto aos atos praticados pela Sra. Pregoeira e cumprimento dos

ditames legais.

No momento, a presente análise dispensa o exame do edital,

em razão desta Procuradoria já ter emitido parecer relativo às minutas e

anexos de tal peça processual, analisando mais detidamente os demais atos

do procedimento licitatório realizado até então.

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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A fase interna do processo licitatório em questão, bem como as

minutas do edital e de contrato fora analisada anteriormente por esta

procuradoria.

881

Convém lembrar que a análise desta Procuradoria ficará

restrita aos adendos submetidos à apreciação deste órgão jurídico, relativo a

aquisição de materiais e insumos necessários às ações de prevenção e

enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da COVID 19 nos

serviços de assistência à saúde no município de São Desidério/BA, por meio

de pregão eletrônico, sistema de registro de preços, em cumprimento ao inciso

VI, e parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93.

Concluída a sessão do Processo Licitatório na modalidade de

Pregão Eletrônico para Registro de Preços, o processo foi encaminhado à essa

Procuradoria Jurídica para análise e emissão de parecer quanto à possibilidade

de homologação do certame.

O Pregão Eletrônico é uma modalidade licitatória utilizada para

contratar bens e serviços comuns, independentemente do valor estimado, com

recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como

convênios e contratos de repasse. Esta modalidade de licitação foi criada pela

lei federal 10.520/2002 (Lei do Pregão) e regulamentado na forma eletrônica

pelo decreto 5.450/2005 e posteriormente pelo Decreto 10.024/2019

Já a ata de registro de preços é um recurso usado na

contratação de bens e serviços, por meio de licitação na modalidade de

concorrência ou pregão, em que as empresas assumem o compromisso de

fornecimento a preços e prazos registrados previamente. Encontra-se

regulamentado pelo DECRETO N° 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018, que
Altera o Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o

Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de

junho de 1993, e o Decreto n° 7.579, de 11 de outubro de 2011, que dispõe

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnoiogia da Informação
- SISP, do Poder Executivo federal.

Com a entrada em vigor da instrução Normativa IN 206, o
pregão eletrônico passou a ser adotado por órgãos públicos dentro dos prazos
estabelecidos pelo Art. r. In verbis

Ali. 1 ° Ficam estabelecidos os seguintes prazos para que
os órgãos e entidades da administração pública estadual,

distrital ou municipal, direta ou indireta, utilizem

^  obrigatoriamente a modalidade de pregão, na forma

eletrônica, ou a dispensa eletrônica, observadas as

regras previstas no Decreto n" 10.024, de 20 de setembro

de 2019, quando

I - a partir da data de entrada em vigor desta Instrução
Normativa (28/10/19), para os Estados, Distrito Federal e

entidades da respectiva administração indireta;

II — a partir de 3 de fevereiro de 2020, para os Municípios
acima de 50.000 (cinqüenta mil) habitantes e entidades

da respectiva administração indireta;

^  /// — a partir de 6 de abril de 2020, para os Municípios
entre 15.000 (quinze mii) e 50.000 (cinqüenta mil)

habitantes e entidades da respectiva administração
indireta; e

IV - a partir de 1° de junho de 2020, para os Municípios
com menos de 15.000 (quinze mil) habitantes e entidades

da respectiva administração indireta.

Pelo disposto supra, pode-se verificar que o Novo Decreto do
Pregão Eletrônico (10.024/19) estipuiou a obrigatoriedade desta modalidade de
licitação visando consolidá-ia em todos os entes da federação, ou seja, união,

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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estados e municípios, promovendo assim, uma verdadeira "universalização do

pregão eletrônico".

Diante do exposto vê-se que a modalidade de licitação

escolhida foi acertada tendo em vista o objeto ser bem comum e os recursos

advindos da União.

A contratação em epígrafe teve início com a abertura de

processo administrativo, contendo o requerimento formulado pela Secretaria

Interessada, detalhando o objeto de sua pretensão e justificando sua finalidade.

No que tange ao cumprimento do disposto no artigo 4°, inciso

V, da Lei n° 10.520/2002 e da Lei n° 8.666/93 foi respeitado o prazo de 08

(oito) dias úteis, publicações dia 15/07/2020, contados a partir do último aviso

de publicação do edital até a realização da sessão pública, dia 24/07/2020,

para análise julgamento das propostas.

)0
o

A empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita

no CNPJ N° 07.847.837/0001-10 e a empresa COMERCIAL ÚTIL LTDA, CNPJ

N° 909.675.425/0001-53 apresentaram pedidos de impugnação do edital, e,

depois de analisado e julgado, os pedidos foram deferidos, suspendendo assim

o primeiro aviso de publicação e republicando o edital referente ao Pregão

Eletrônico n° 003/2020 na data de 28/07/2020 a ser realizado no dia

04/08/2020.

Constam nos autos informações sobre os recursos

orçamentários, a previsão financeira para o custeio da despesa foi confirmada

e depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, conforme

exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, a autorização do Prefeito para a

abertura do Procedimento Licitatório, a designação da Pregoeira e equipe de

apoio para a condução dos trabalhos, os quais elaboraram a minuta do

instrumento convocatório e da respectiva ata de registro de preços.

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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Em análise a ata presente aos autos, verifica-se que o

procedimento transcorreu normalmente, com participação de várias empresas

licitantes, assim como o registro de suas propostas, apresentação de

documentos de aceitabilidade de proposta, abertura da fase de disputa de

lances, com a declaração de vencedor nos itens licitados, bem como o envio e

análise de documentos de habilitação pela pregoeira e ainda a concessão de

prazo para eventuais recursos.

88â

Da apreciação dos documentos relativos ao credenciamento,

habilitação jurídica e fiscal, declarações e proposta de preços apresentados

pelas empresas, após exame de sua compatibilidade com as exigências do

instrumento convocatório, concluiu-se que a licitação foi processada e julgada
com observância dos procedimentos estabelecidos nas Leis Federais n°

8.666/93 e n® 10.520/02 e no Decreto Municipal n° 023/2017.

Não houveram empresas inabilitadas no presente certame,

porém o item 23 foi declarado fracassado e não houve intenções de recurso.

Superada as fases do presente procedimento licitatório a Sra.

Pregoeira declarou como vencedoras as empresas:

ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 33.772.464/0001-75. nos itens 01 e

14 perfazendo um total de R$ 28.276,00 (vinte e oito mil duzentos e setenta e

seis reais): CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI. CNPJ:

29.426.310/0001-54, nos itens 02, 08, 10 e 11, num total de R$ 8.445,00 (oito

mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais); BEAFARMA VENDAS DE

PRODUTOS FARMACÊUTICOS E PERFUMARIA LTDA CNPJ:

00.220.442/0001-43, com os itens 03, 06 e 07 totalizando R$ 48.390,00

(quarenta e oito mil, trezentos e noventa reais); NADJA SARA SOARES

CABRAL ALVARES. CNPJ: 36.887871/0001-16 venceu nos itens 04, 12, 15 e
21 totalizando R$ 12.251,10 (doze mil, duzentos e cinqüenta e um reais e dez

centavos); BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pça Emerson Barbosa, n°OI - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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EIRELI. CNPJ: 15.229.287/0001-01 venceu nos itens 05 e 16 no valor total de

R$ 4.206,00 (quatro mil e duzentos e seis reais); AQUALIMP PRODUTOS DE

HIGIENE E LIMPEZA LIDA, CNPJ: 10.554.267/0001-84 ganhou os itens 13.
17, 18, 19 e 20 totalizando R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); WAMA

PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA. CNPJ: 66.000.787/0001-08 venceu

no item 22 perfazendo um total de R$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos

reais). Aduz a equipe de licitação que os preços são compatíveis com os
valores de mercado.

885

É importante mencionar que os itens 16, 19 e 20, foram aceitos
com valor acima do termo de referência depois de realizado diligência e
verificado que o preço de mercado é superior ao de referência.

Concernente aos itens aceitos com valor superior ao termo de
referência, é de suma importância destacar a importância dos produtos para o
momento de enfrentamento à covid e os estragos que o novo vírus vem

causando no mundo.

Conclusão:

Por tais argumentos, considerando que a homologação é o ato
de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição
de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e considerando

ainda, que todo o processo licitatório cumpriu todas as etapas da fase externa
prevista no art. 4° da Lei n° 10.520/2002, mormente quanto aos incisos VII. VIII,
IX, XI, XV e XX, bem como a Lei Federal n° 13.979/2020 que "Dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019", e
como nenhuma ilegalidade foi constatada na análise efetuada por esta
Procuradoria, opinamos pela homologação do processo em comento, cabendo,
no entanto, à autoridade competente, a avaliação quanto à oportunidade e

conveniência.

%

Pça Emerson Barbosa, n°Ol - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo.

São Desidério-BA, 06 de agosto de 2020

Ermetina Me^GeSo-Cirilo Pereira
OAB/BA n° 24164

Procuradora Geral do Município
Portaria n° 010/2017

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020

PREGÃO ELETRÔNICO PP 003/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de São Desidério - BA, usando de suas atribuições legais e de conformidade

com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei n° 10,520/02 e Decreto Federal
^

10.024/2019 e resolve homologar o processo licitatório na modalidade. Pregão ELETRÔNICO

N° PP 003/2020 referente à 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

Saúde) mediante prescrição Médica e autorização do serviço de assistência do Município.

MODALIDADE: Pregão ELETRÔNICO. OBJETO: 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 Saúde) mediante prescrição Médica e autorização do serviço de assistência do

Município, objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. LICITANTES

VENCEDORAS: ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, Inscrito no CNPJ n° 33.772.464/0001-7; CIRÚRGICA

ITAMARATY COMERCIAL-EIRELI, Inscrito no CNPJ n° 29.426.310/0001-54,;

BEAFARMA VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E PERFUMARIA LTDA,

Inscrito no CNPJ n° 00.220.442/0001-43; NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES,

Inscrito no CNPJ n° 36.887.871/0001-16; BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIERELI, Inscrito no CNPJ n° 15.229.287/0001-01; AQUALIMP

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, Inscrito no CNPJ n° 10.554.267/0001-84;

WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, Inscrito no CNPJ n° 66.000.787/0001-

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623.2145
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08. VALOR TOTAL: R$ 203.168,10 (duzentos e três mil, cento e sessenta e oito reais e dez

centavos). São Desidério/BA, 06 de agosto de

José Cá

Prefeit

HOMOLOGO. PUBLIQUE-SE.

Pça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623.2145
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO

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

Aos 1^ dias do mês de agosto de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa
jurídica de direito público, com sede à PçQ Emerson Barbosa, n° 01, Centro -Sõo
Desidério - Estado do Bahiia , inscrito no CNPJ sob rf 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: 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 Guanambi/BA, neste ato representada por Suzy Araújo 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 Eletrônico 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 Eletrônico para Registro de Preços n° 003/2020:

ITEM DESCRIÇÃO UNID
QUANTI
DADE

MARCA
V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

5

Óculos para proteção individual,
material armação: policarbonato, Tipo:
lente: antiembaçante, modelos lentes,
apoio nasal com proteção lateral, olhos
contra projeção de partículas
biológicas, incolor. Regula
comprimento

UND 200
VALEPLAS

T
R$ 4,29 R$ 858,00

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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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
lenhosas, dimensões mínimas 20cm x
21 cm, pacote com 1000 folhas, similar
ou qualidade superior a (MILISOFT
OUALVEFLOR).

PCT 300 AGUIA R$ 11,16 R$ 3.348,00

:òí'"ç iTK - . : ' —

'1

mmrn

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 do inciso II
do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666f 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:
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:

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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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° 7.89yi3.

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

3
Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (7713623-2145 licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriimdas 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.

José Carl
Prefeito

BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIRELI,
Inscrito no CNPJ n" 15.229.287/0001-01

COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 02-V

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO

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

Aos 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: AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, Inscrito no CNPJ n"
10.554.267/0001- 84, estabelecida 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/BA, 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 Eletrônico 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 Eletrônico para Registro de Preços n° 003/2020:

ITEM DESCRIÇÃO UNID
QUANTI
DADE

MARCA
V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

13

Álcool etílico limpeza de
ambientes, tipo etílico hidratado,
característica adicionais: gel
concentração 70%. Galão com 5
litros.

Galão 100 Ciclo Farma R$ 40,00 R$ 4.000,00

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP; 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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17

Sabonete líquido Perfumado,
acidez neltro, para higienização
das mãos, galão de 1 litro

und 200 Ciclo Faima RS 5,50 RS 1.100,00

18

Hipoclorito de sódio, aspecto
físico, solução aquosa,
concentração de ate 2,5% de
cloro ativo, para higienização
hospitalar, galão de 5 litros.

und 250 Ciclo Farma RS 10,40 RS 2.600,00

19

Dispenser Higienizador de
Álcool Gel, material plástico
ABS, capacidade BOOml, tipo
fixação parede, cor branca,
aplicação-mãos.

und 40 Plestin RS 30,00 RS 1.200,00

20

Dispenser Higienizador Sabão
Liquido, material plástico ABS,
capacidade BOOml, tipo fixação
parede, cor branca, aplicação-
mãos.

und 30 Plestin RS 30,00 RS 900,00

VALORTOTAL R$ 9.800,00

NOVE MIL È 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.° 8.666/93.
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso 11
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: Í7713623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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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 insujnos 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 tomar 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 fomecedor 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 fomecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA-DAS PENALIDADES EDAS 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.

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: Í7713623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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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° 7.89^13.

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.

AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,
Inscrito no CNPJ n" 10.554.267/000184

COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 -

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77Í3623-2145 - licitacaoú<)saodesiderio.ba.gov.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 003/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO

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

Aos 13> 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 -Sõo
Desidério - Estado do 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 LABORATÓRIOS LTDA, Inscrito no CNPJ
n°66.000.787/0001-08, estabelecida à Rua Aldo Germano Klein, n° 100 - Qd 01- lote 1 - CEAT -,
na cidade de São Carlosi/SP, neste ato representada por Dougls Fonseca de Oliveira, (
Representante legal), portador da Carteira de Identidade RG rf 14.216.338-7 SSP/SP, inscrito
no CPF sob n.° 063.259.958.80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, doravante
denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no processo
licitatório Pregão Eletrônico 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 Eletrônico para Registro de Preços n° 003/2020:

ITEM DESCRIÇÃO ÜNID

QUA
NTID

ADE

FABRIC

ANTE

MARCA

V. UNITÁRIO V. TOTAL

22

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO,
TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO

ANÁLISE QUALITTAIVO ANTI

CORONAVIRUS COVID -19 IGG E IGM.

APRESENTAÇÃO: TESTE. MÉTODO:

UNID 5.000 WAMA R$ 18,36 R$ 91.800,00

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



A <3J ^

902

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJN" 13.655.436/0001-60

IMUNOCROMATOGRAFIA. TESTE RÁPIDO

PARA CORONA VÍRUS (COVID-19). 0
MESMO DEVERÁ ESTAR EM

CONFORMIDADE COM AS NORMAS

TÉCNICAS VIGENTES E REGISTRADAS NA

ANVISA COM A CERTIFICAÇÃO DO MS
i_r

!7'; Ciliâ

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 jxmto 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 utUizar 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;

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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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 tomar, 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 fomecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior
àqueles praticados no mercado;
b) o fornecedor perder qualquer condição de habüitação exigida no processo licitatório;

^  c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;
d) o fomecedor 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 fomecedor 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
11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente instrumento.

3
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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 lei

José Carlos de
Prefeito

Eleníce Aparecida Assinado de forma digitai por
Elenice Aparecida Afonso

Afonso Dados: 2020.08.10 1255:35 -03*00'

WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LIDA,
Inscrito no CNPJ n°66.000.787/0001-08

COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 - 02

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO

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

Aos 13 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 -Sõo
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 rf 6055404 SSP/BA , inscrito no CPF/MF sob rf 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: CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI, Inscrito no CNPJ n"
29.426.310/0001-54, estabelecida à Av. Goioere, n° 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 Eletrônico 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 Eletrônico para Registro de Preços n" 003/ 2020:

ITEM DESCRIÇÃO UNID
QUANTI
DADE

MARCA
V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

2

Máscara de proteção contra
poeiras, fumos e névoas óxicas,
características adicionais:

Semifacial N 95

UNID 1000 Filtrax R$ 2,00 R$ 2.000,00

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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componentes fibras de
polietileno (não tecido), tipo uso:
fítossanilário, cor branca,

tamanho: P. características

adicionais: capuz

9

Macacão impermeável com
touca para uso hospitalar,
componentes fibras de
polietileno (não tecido), tipo uso:
fitossanitário, cor branca,

tamanho: M. características

adicionais: capuz

UNID 20 Interfíltro RS 54,90 RS 1.098,00

10

Macacão impemieável com
touca para uso hospitalar,
componentes fibras de
polietileno (não tecido), tipo uso:
fitossanitário, cor branca,

tamanho: G. características

adicionais: capuz

UNID 50 Inierfiltro RS 57,80 RS 2.890,00

II

Macacão, material: TNT,

Componentes: Capuz/ ziper
frontal, tipo: uso hospitalar, cor:
branco. Tamanho: XG.

Características adicionais:

Unisscx , tipo padrão com zíper.
Manca Grande

UNID 20 Inierfiltro R$ 42,00 RS 840,00

VALOR TOTAL RS 8.445,00

OTTO 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 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 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.
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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
o) 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.
7 2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. ,
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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 efeltoTegal.

José CarloVdgc^
PrefeJiD^Municí^

CIRÚRGICA ITAMARATY COMÉRCIAL EIRELI,
Inscrito no CNPJ n"^ 29.426.310/0001-54

COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 - r^/vrA. O 02 -

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO

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

Aos 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 FARMACÊUTICOS E PERFUM LTDA , Inscrito

no CNPJ n° 00.220.44^0001 - 43, estabelecida à Av. Pedro Ludovico, n" 476 -Cidade Jardim,
na cidade de Goiania/Go, neste ato representada por: Webert Luiz do Carmo (
Representante 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 1" lugar no processo
licitatório Pregão Eletrônico 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 Eletrônico para Registro de Preços n" 003/2020:

ITEM DESCRIÇÃO UNID
QUANTI
DADE

MARCA
V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

03

Máscara cirúrgicas descartável
com 4 tiras elásticas simples com
clip nasal alumínio embutido,
características adicionais: 3

camadas, filtro bacteriológico

cx 500 Alvomed R$ 38,00 R$ 19.000,00

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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95% (1 micron), formato adulto,

para uso hospitalar, caixa com 50
unidades.

06

Luvas para Procedimento não

cirúrgico, material: Látex, natural

íntegro e uniforme, TAM M,

características adicionais:

lubrificada com pó bioabsorvível,

dsecartável, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente à

tração. Caixa com 50 Pares

CX 295 BRDEC R$ 34,00 R$ 10.030,00

07

Luvas para Procedimento não

cirúrgico, material: Látex, natural

íntegro e uniforme, TAM P,

características adicionais:

lubrificada com pó bioabsorvível,

dsecartável, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente à

tração. Caixa com 50 Pares

CX 440 BRDEC R$ 44,00 R$ 19.360,00

VALOR TOTAL
R$ 48.390,00

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 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 - DÓS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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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:
7.1.110%: 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 n" 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br ^
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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° 7.89^13.

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.

BEAFARMA VENDAS Assinado de rorma digital

DE PRODUTOS Produtos
FARMACÊUTICOS E farmacêuticos e

PERFU;00220442000 n 07
Dados: 2020.08.11 15:06:07

143 .03'00'

José Carlos
Prefeito Mu

UJ(L6<L/CtjL

BIAFARMA VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E

PERFUM LTDA ,

Inscrito no CNPJ n" 00.220.442/0001 - 43

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 N" 13.655.436/0001-60

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

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

Aos { 3 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 rf 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: NADJA
SARA SOARES CABRAL ALVARES, Inscrito no CNPJ n° 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 n° 3874403 SSP/DF, inscrito no CPF sob n."
066.4.61.545-70, residente e domiciliado na cidade de Brasília/BA, doravante denominado
COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no processo licitatório Pregão
Eletrônico para Registro de Preços rf 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 Eletrônico para Registro de Preços n° 003/ 2020:

ITEM DESCRIÇÃO UNID
QUANTI
DADE

MARCA
V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

4

Touca descartável de uso

hospitalar, material: não tecido
100% polipropileno, Modelo:
com elástico em toda volta, cor:

PCT 150 kaitalo R$ 15,24 R$ 2,286,00

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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uso: descartável, característica
adicional 01: Iiipoalérgica,
atóxica, inodora, unisscx. Pacote
com 100 unidades

12

Máscara protetora facial incolor-
ajustc simples c visor de material
plástico incülor - cm
policarbonato ou equivalente,
que permita limpeza com álcool,
aproximadamente 22x23 cm do
visor de segurança 0,5 mm de
espessura, transparente suporte
no queixo c testa do usuário, alça
para colocação

UND 20 Scmaan RS 14,98 RS 299,60

15

Lençol Descartavél, material
papel, largura: 0,70M
comprimento SOM, apresentação
rolo.

ROLO 450 Rubi RS 8,99 RS 4.045,50

21

Luva de Segurança para
procedimentos, material látex,
TAM M, face palmar dos dedos
e pontas, com palma
antiderrapante, cor amarela,
caixa com 50 Pares

UNID 40 Goedert RS 140,50 RS 5.620.00

VALOR TOTAL RS 12.251,10

DOZE MIL DUZENTOS E CINQUETA E UM REAIS E 10 CENTAVOS

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
fomecedores, 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 fomecedores
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 - licltacao@saodesiderio.ba.qov.br
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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 fomecedores registrados; ou
c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público.
6.1.2 A pedido do fomecedor, 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 fomecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;
d) o fomecedor 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 quaiquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabeiecidas 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.
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

3

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licítacao@saodesiderio.ba.qov.br
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CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 A despssa 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 infonnada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7®, § 2®
do Decreto Federai 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 Desidérío 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 s^^ito legal.

José alho

lunicipal

'YVwuaV ?aoi.>n
NADJA SARA SOARES CABRAI^ ALVaRES ,

Inscrito no CNPJ n° 36,887,871/0001-16
COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 - 02 -

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - Ucitacao@saodeslderío.ba.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO- 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 Jò 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 -Sõo

^  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 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:

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

1

Avental hospitalar descartável,
manga longa, atóxico,
confeccionado em TNT, 100%
polipropileno, gramatura cerca
de 30G/CM2, manga longa,
punho elástico

unid 4560 Protection R$ 5,50 R$ 25.080,00

14

Álcool Etílico, Tipo Hidratado,
Teor alcoolico 70% Liquido
Galão com 05 Litros

galão 100 PROLINK R$ 31,96 R$ 3.196,00

íjR$..28:276iOO

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, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: Í7713623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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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, unilaterabnente, quando:
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar 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 fomecedor 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 fomecedor 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 Mídta 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.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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•  Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7°, § 2° do
Decreto Federal n° 7Ã92J13.

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 oriimdas 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.

José Carlos dè
Prefeito M

PAULO ViaOR , Assinado de forma digital por
í-rsoncioo nc A PAULO VICTOR CORDEIRO DELUKUtIKU Ut GASTRO«0931725160

CASTRO;00931 725160 Da^òs: 2020.08.i013:27;I9-0300'

Atividade Comercio de Medicamentos e Produtos itda,

Inscrito no CNPJ n" 33.772.464/0001-75

COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 - 02 -

'7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNIM N" 13.655.436/0(101-60

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 3 dias do môs do 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 do
Identidade RG n« 6055404 SSP/BA , inscrito no CPF/MF sob n° 667.312.805-87
rc.sidente e domiciiiado 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 n"
36,887,871/0001- 16, estabelecida à Rua Rui Barbosa , n" 1610 -Mimoso do Oeste , na
cidade de Luis Eduardo Magalhâes/BA, neste ato representada por: Nadja Daniely Soares
Cabral Alvares, (Representante legal), portador da Carteira de Identidade RG n" 3874403
SSP/DF, inscrito no CPF sob n." 066.4.61.545-70. residente e domiciiiado na cidade de
Brasilia/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 O presente compromisso tem por objeto Registro de Preço, paro contratação de
empresa especializada para aquisição de materiais e ínsumos necessários para ações dc
prevenção c enfrentaniento de emergência decorrente da Tandemla da Covld-19 nos serviços dc
ussisiêncla 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 parle da
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presenciai para Registro de Preços n°
003/2020:
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ITEM üf.scniçAo UNtD
OUANTI

DADF.
MARCA

V.
UNITÁRIO V. total

1

Touca (icscariávcl dc uso
huspiialar, material: não tecido
l(JU% polipropilciu). Modelo:
com clâslico cm toda volta, cor;
.sem cor, Gnimatura: cerca 30
(•/in2. Tamanho: único, tipo dc

CCT 150 kailalo RS IÍ.2-» RS 2.2Sh.üO

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

uso: descarliivcl. caniclcrística

aüiciurial 01: liipoulcrgicu,
utúxica. inodora, unisscx. Pacote

com 1UO unidades

!

12

1

■

t

Md.scara protctura facial incolor-
ujustc simples v visor üc mutcríal
piúsiicu incülor - cm
policarbonalu ou equivalente,
que permita limpeza com álcool,
aproximadamente 22x23 cm do
visui dc segurança 0,S mm dc
espessura, iransporcntc supunc

no queixo c lesta do usuário, alça
para colocação

UNI) 20 Semaon RS U.VS RS 2W.60

!
l.S

i .cnçol Dcscartuvcl. material
papel, largura: 0.70M
comprimento 50M. aprc.scntaçãQ
rolo.

ROLO 4S0 Rubi RSS.W RS 4.04S,Í0

21

Luva de Segurança para
pruccdinicnius, material latc.x,
T.*^M M, lace palmar dos dedos
c pontas, com palma
amiücmipantc, cor amarela,
caixa com 50 Pares

UNID 40 Gúcderi RS I4Ü,50 RS 5.620.00

valor TOTAL RS 12.151,10

1  DOZE MIL DUZENTOS E CINQUETA E UM REAIS E 10 CE>TA%'OS

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 o ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso li
do /\n. 65 da Lei Federal n.® 8.666/93, a Administração, sc julgar conveniente, poderá optar
por cancelar a Ala de Registro de Preços e Inidar 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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