
Prefeitura Municipal de
São Desidério

PREFErrURA MUNICIPAL DE SAO 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 Início
na data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses.

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕESCLÁUSULA QUINTA
5.1 Dos Direitos:
5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e
5.1.2 dc Compromitente: ser contratado se a Administração utiiizar 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) peia 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, inexequivel em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
6.1.3 Peia Administração, uniiateralmente, quando:
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior
àqueies p.mticados no mercado;
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitalório;
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 estabeleddo, 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 âs 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 desteTermo.
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

m2Õ20,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N- l3.65S.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
(irès) vias de igual teor e forma, tendo um 8^.efeito legal.

'OJosê4^arlDS~pe Carvalho
Prefeito-Municipal

'YWlUOtV 4?oUi<\
NADÍA SARA SÔARES CABRAC ALVARES ,

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

TESTEMUNHAS: 01 02- Xsauí
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PREFEITURA MUMCIPAL 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 PRESBNQAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS N" 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020

Aos '5 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 Batiia , 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/B.^ , inscrito no CPF/MF sob n° 687.312.S()5-K7
, 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: BAHL\ MEDIC COMERCIO DK PRODUTOS HOSPITALARES EIREU, Inscrito
no CNPJ n' 15.229.287/0001-01, e.<itabelecida à Rua José de Deus Pereira , n° 87 , Galpaõ A -
Caiçara, na cidade de Guanambi/BA, neste ato representada por Suzy Araújo Silva, /
Represcittantc legal), portador da Carteira de Identidade RG n" 0232634157 SSP/BA, inscrito
no CPF sob n." 675.782.68.5.20, residente e domiciliado na cidade de Bom Jesus a Lapa/BA,
doravante denominado COMPROMITENTE, cuja propo.sta 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 compronrisso tem por objeto Registro de Preço, p.ira contratação de empresa
especializada para aqui.sição de materiais e insumos necessários para ações de pre\'enção 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 parle integrante deste,
independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 Os preços rcgi.strados são os que constam na planilha abaixo, os quais f,azem parte da
Proposta de Prcço.s apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2020:

riKM DRSCRIÇÁO I' UNip QUANTJl
DADE 1

V.
unitArio V.TOTAI.

5

Óculos para proteção iadividool,
material armação: polic.irbonato, Tipo;
lente: anticmbuçunic, modelos lentes,
apoio nasal com proteção lateral, olhos
contra projeção de partículas
biológicas, iiicolor. Regula
comprimento

UND 200
VALEPLAS
T

RS t.29 RS 858.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DBSIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N' 13.655.436/0001-60

16

Papel toalha incerfolhado, duas dobras,
de primeira qualidade, cor bruuca, nàu
reciclado, com alto pc»der de absorçdo,
nmcia, 100% celulose mgcm, inodoro,
isento e corpos esinuibos e partículas
lenhosas, dimensões ininimas 20cm x
21 cm, pacote com 1000 folhas, similar
ou qualidade'supaiur u (MILI SOFT
OU ALVIil-LOR).

PCT 300 AC5UIA RS II,16 R$ 3.348,00

1 VALOR TOTAL RS 4,206,00

OUÁmU MIL. bUZBNTOS U SEIS KEAIS

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, confonne
disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda obser\'adas 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 I^i Federa] n." 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar a Ala de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório;
3.2.2 Comprovada a redução dos preço.s praticado.s no mercado, nas mo.smas condições do
regi.stro, 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 6 de 12 (doze) meses, com início na
data de sua assina^ra 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 ca.so 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:
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N» 13.655.436/0001-€0

6.1.1 Automático:

a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fomcccdorc.s rcgistrado.s; ou
c) pela Administração, quando caracterizado o interasse público.
6.1.2 A pedido do fornecedor, quando:
a) comprovar estar irnpo.ssibilitado de cumprir a.s 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 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 eslabelecitio, os pedidos de compra
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de incxccução total ou parda! 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, as.scgurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

O COMPROMITENTE sujcita-sc 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 PUBUCAÇÃO
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
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Prefeitura Municipal de
São Desidério
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N' 13.655.436/0001-60

11.1 Fica eieitü 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.

A

%
\

José Carlos de^rvallxo
Prefeito M^idp^

í'. d,
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIRELI,

Itiscrllo no CNPJ n° 15.229.287/00014)1

COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 - >4r 1)2
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A TA DE REGISTRO DE PREÇOSN" 003/2020

PREGÃO PRESENQAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS N" 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020

Aos dias do més de agosto de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa
jurídica do dircilo público, com sedo à Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centre -Soo
Desidério - Estado da Bohia , inscrito no CNPJ sob 13.655.436/0001-60, nosto ato
roprosenlado por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho , brasileiro, casado, portador da
C.ii lciia dc Identidade RG n" 6055404 SSP/BA . inscrito no CPF/.MF sob n" 687.312.805-87
, residente e doniiciiindn nesta cidade, RESOI.VEM registrar os pregos 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 ]esus Nascimento, (
Rtyir<a}tiniti' Icgiil), portador da Carteira de Identidade RG n" 749278331 SSP/BA, inscrito no
CPF sob n." 606.677.455-72, residente e domiciliado iw cidade de Barreiras/BA, doravante
d<'nominado COMFROMITENTE, cuja proposta foi classificada ein 1" lugar no processo
lirilatórin Pregão Presencial para Registro de Preços n" 003/2020.

CLÁUSULA PRIMEIIL\- DO OBJETO
1.1 O presente compromisso tem por objeto Registro de Preço, para contratação de empresa
especializada para aquisição üc malcriuis c insuinus necessários para açfics de prevenção e
enfrcntamcnto de emergência decorrente da Pandemla da Covid-19 nos sen tços de assistência â
saúde do Município, conforme Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante deste,
independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 O.s preços registrados são os que constam na planilha abaixo, o.s quais fazem parto da
Proposta dc Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n'' 003/2020;

ITEM DESCRIÇÃO UNID
gi;,vNTi

DADE
MvVRCA

V.

UNIT.ÁRIO
V. TOT.VL j

1 .Álcool eiiiico limpeza de
' ambientes, lipo etílico hidratado.
1 cnractensiica iulicionnis: gel
j concentração 70%. Galão com 5
i litros.

Galão 100 Ciclo Farnu RS -id.OO RS -l .000.00 1
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Prefeitura Municipal de
São Desidério
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO-ESTADO DA BAHIA

CNPJ N" 13.655.436/0001-60

17

Sabonete liquido Perfumado,
acidez neltro. para higienização
da.s mãos. galão üc 1 litro

und 200 Ciclo 1'uiiiiu RS 5.50 RS l.t(10.00

18

liipoclorito de sódio, aspecto
físico, solução aqiiosa,
concentração de ate 2,5% de
cloro ati\'o. para higienização
hospitalar, gaUlo de 5 litros.

unil 2.Ml Ciclo Kunnu RS 10,40 RS 2.600.0U

IS

Dispensar Higienizador de
Álcool Gel. material plástico
AOS. capacidade SOOml. tipo
llxaçào parede, cor branca,
apiicnçáo-mãos.

und •50 Plostiii RS .tO.W» RS !.:(>í).()l>

1
1

!

Dispenser Higienizador Sabão
Liquido, material plástico ABS,
capacidade SOOml, tipo ilxaçào
parede, cor hraiiea. aplicaçào-
màos.

und 10 1'lcuiu RS .Ul.Oli RS VOO.OO

Kalor total RS 941004)0

NOVE NHL E OITOCENTOS REAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - UO REAJUSTE DE PREÇOS
3.2 Os |'re(,os registrados poderão ser revistas em decorrêiKia de eventual redutjáo do.s
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, coniorme
disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso U 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 .Ari. 65 da Lei Federal n." 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, podcrã optar
por cancelar a Ata do Registro de Preços e iniciar outro procedimento licibitório;
.3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condiçC»es do
registro, c definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrado.s serão convocado.s 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 do Preços ó de 12 (doze) meses, com inicio na
data do >ua assinatura c término em 12 (doze) meses.
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/ÜUU1-60

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
3.1 Do;; Diivilos:

5.1.1 da Administração: contratar, se ncccís.sário, o objeto desta Licitação; e
5.1.2 do Comproniitente: ser contratado so a Administração utilizar o Registre» de Rrcços, 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 mc.smo 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:
611 .Automático:

a) por decurso de prazo de vigência:
b) quando não restarem fomecedores registrados; ou
i.) pela Administração, quando caracterizado o mtere.sse público.
61.2 A pedido dt> fornecedor, quando:
.1) Lcmprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrêtida de caso.-s
torluitos ou de força maior;

b) o seu preço regishado se tomar, comprovadamente, incxequívcl om função da elevação
lius pivços de mercado dos insiimos que compõem o custo do produto.
i>. 1.3 Pela Administração, unilalcralmcntc, 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 interes.se público, devidamente, motivado e justificado;
d) o fornecedor nâo'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;
í) caracterizada qualquer hipótese de incxecução 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 inlermédi<i de processo
administrativo especifico, a.ssegurado o contraditório e a ampla iletesa.

CLÁUSULA SÉTIMA-DAS PENALIDADES EDAS MULTAS
O Cü.VlPROMITENTH sujeita-se às seguintes penalidades;
7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções:
7.1.1 lU"i.: recusa do CÜMPRO.VUTEN rEemassinar o contrato: e

7.1.210%: dcscumprimcnto de qualquer das cláusulas deste Termo.
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 199.1.
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

PREFEITURA MXnnCIPAL DE SÃO DESIDÊRIO-ESTADO DA BAHIA
CNPJ N' 13.655.436/0001-60

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

•  Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7°, § 2° do
Decreto Federal n" 7.89yi3.

C I.ÁUSUl.A NONA - DA PUBLICAÇÃO
9.1 Incumbirá à .Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário
Oficiai da Entidade, ató o 5" dia útil no mês .seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GER.AIS
111 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriund.is do
presente instrumento.
11.2 E assim por estarem justas e contratadas, us parles assinam o presente termo em 03
(três) vias de igual teore forma, tendo um só efeito legal.

v\w-w
José^Carlò»-^ CarvalhoPre)í?i^MuDÍeiI?al

m
.AQIIAI.iMP produtos DE HIGIENE E LIMPEZ.A LTDA,

Inscrito 110 CNPJ n* 10.554,267/000184
COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 - A. -; ■ aV 02

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-O00.
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mm Prefeitura Municipal de
São Desidério

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001^0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISl RO DE PREÇOS N" 003/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRCÍ
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 dc Identidade RG n" 6055404 SSP/BA , inscrito no CPF/MF .sob n" 687.312.80.5-87
,  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, In.sciito no CNIM
n"66.000.787/0001-08, estabelecida à Rua Aldo Germano Klein, n° 100 - Qd 01- lote 1 - CE.'\T -,
na cidade de São Carlosi/SP, neste ato representada por Dougis Fonseca de Oliveira, (
Representante legal), portador da Carteüa de Identidade RG n° 14.216..338-7 SSP/SP, inscrito
no CPF sob n." 063.259.958.80, re.sidentc e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, doravante
denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no processo
lidtatòrío Pregão Presencial para Registro de Preços n" 003/2020

CLÁUSUI.A PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente compromisso tem por objeto Registro dc Preço, para contratação de empresa
especializada para aquisição de materiais e insumns necessários para açãcs dc prevenção e
eiifrentumentü de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos serviços dc assistência ã
saúde do Município, conforme Edital o .scu.s anexos, os quais fazem parte integrante deste,
independente dc transcrição.

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

ITEM DESCRIÇÃO j
!

UNID
QUA
NTID
ADE

FABRIC
ANTE

IMARCA
V, UNITÁRIO V. TOTAL

22

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO,
TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO
ANÁLISE QUAUTTAIVO ANTI
CORONAVIRUS COVID -19 IGG E IGM.

APRESENTAÇÃO: TESTE. MÉTODO:

UNID 5.000 WAMA RS I8,.tr> RS 91.800.00
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

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

IMUN0CR0MAT06RAFIA. TESTE RÁPIDO
PARA CORONA VÍRUS (COVIO-19). 0
MESMO DEVERÁ ESTAR EM

CONFORMIDAOH COM AS NORMAS

TÉCNICAS VIGENTES E REGISTRADAS NA

ANVISA COM A CERTIFICAÇÃO DO MS

VÀÉÒRTOTÁL 91,800,00

irrA'É!ÜM?MlIiW01T0CENT0S REAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
3.2 Os preços registrados poderão ser-revistos em decorrôncia 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 arL 65 da Lei Federal n." 8.666/93.
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrônda 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 uptíir
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 dcfínido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Mimiclpio, 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 Do.s 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 Picços Registiados, ou cm
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; c
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os podidos 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 vigôncia;
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

Êdicâo

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

11.2 F. assim por estarem justas o contratadas, as partes assinanr o presente Termo em 03
(trô.s) vias de ipual teor c forma, tendo um s6 efeito ler

José Carlos de Càíivállío
Prefeito Municipal

Elenice Aparecida a»'""»*'<>«"• dn:.jpur
'  ClcnkeA|U<^kUAÍoni<k

Afonso O«íIck}GÍ00«.1O -Ci 07

WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA,
inscrito no CNP.I n''66.000.787/0001-08

COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 - 02 -
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNIM 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

,1-, dias do môs ae agosto de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pe.ssf)a
u' !rlir.a cie direito público, com soda A Pça Emerson Barbosa. n° 01. Centro -Sao Desidéno
- Estado da Bahia . inscrito no CNPJ sob n" 13.655.436/0001-60, .neste ato representado
po! seu Prefeito, Sr. Jo.sé Carlos de Carvalho , brasileiro, casado, portador da Carteira de
ídenlicarJe RG n" 60554Ü4 SSP.'BA . inscrito no CPF/MF sob n" 657.312.805-!S7
residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abaixo
desciilü, us quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos
pela empresa. CmURClCA I I AiVlAltATV COMERCIAL EIRELt, Inscrito no CNP.I n"
29.426.3iti/üOO 1-54, estabelecida à Av. Goioere, n° 180 - Centro , na cidade de Campo
Mourão/PR. neste ato representada por: Elismar de Souza Vieira. / Reiiresenlanie legal},
por:adur da Carteira dc identidade RG n" 3949042-0 SSP/PR. inscrito no CPF sob n."
ryf; .1F.2 3ÜS-49, residente e domiciliado na cidade de Campo Mourâo/PR. doravante
.i.rnominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada om 1° lugar no processo
!icii3ló.-iu Preyào Presenciai paro Registro de Preços n" 003/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 1 O presente compromisso tem por objeto Rugistro de Preço, para contratação de
empresa especializada para aquisição de materiais « insunios necessários paru ações de
iM i veiieàn e riilVi-niarnenio de emergência decorrente d.i Pandcmia da Covid-19 nos scniços d*'
assisiêiicia à saúde do .Município, confomie Edital e seus anexos, OS quais fazem parte
ioteyianle deste, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2 1 O.s preços registrados são us que constam iia planilha abaixo, os quais fazem pane da
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presenciai para Registro do Proços n°
003/2020:

DSSCUIÇAO
V.

UNITÁKIO
QUANTl TO I .\1.MARCAU.VID

DADE

RS z.ono.wiRS 2.1)0Fi lra.\

loicrrit;ri> i KS >3.V0 1.61

Má.icaru de proteção contra
poeiras, funtub c iicv uas ò.NÍcas. j LNII)
características aílicionais: :
Sciif.iacia! .^ 93 '

'liMD
Macacão i:iipcr;iie;i\cl com
ua.ci' oaiii ii.so liDSjiitatar. j
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': ■ ■ i' Prefeitura Municipal de
São Desidério

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.6S5.436/00Ü1-6Ü

1 ciMiiponcnlcs libras de
1 |)»)lÍL'iili;no (nàü tecido), tipo ii.so:
' liUi>auiiitdiiii, ciir lii7iiKa.

1 tamanho: P. caiaclctiMicas
; avlicioiiais: capu7

i
1

i

!  .Macacão impeinic/n cl com
:  loiu-a para uso liospüalar.

i  componenie.s ribr.i.s rlc
'> poiielilcno uiào iccitío). tipo uso:

riiossaiiiiãr io. cor branca.

1 lamaiiho: M. caracteristic.is
1 adicionais: capuif

liNin ?n IlItClliltfU RS 54.90

■

RS I.OVKIiil !

j .Macacão impcrmeiU el com
itruuM para uso 1-io.spiialar.
i compoMcnlcs libras dc

i'i i pi 'iic!Ílcno (não :cckíõ), iipo uso;
iiiõssaii.láiiu. cor branca,

lanianho; G. caraciorisiicas

! adici()iu!i.s: capuz

50 Ir.icrliaro KS RS .•'SlMIlM ■

! Macacão, m.atci iai: TVI'.
j Coinpoitcnles: Capuz' zipcr
frontal, tipo- uso hospiliiinr. cor:

I I [branco, l amanho: X(i.
t uracterislica.s adicionais:

,  i.,a»ií.»c.\ . tipo padniu com zipcr.
Manua Grande

UM D 20 liilcrfilirii RS 42.00

i

RS S4II.(IÓ j

OITO Mlt. QUATROCENTOS E QUARENTA E CT.NCO IlEAlS

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
registradus, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
(ornecedores. conforme disposto no artigo 17 do Decreto 7.89Z'2013 e ainda observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso il do art. 65 da Lei Federal n." 8.666/93.
3 2 1 Me.smn quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alinea "d do inciso il
:jo Al. 65 fia Lei Federal n." 8.666/93. a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancíilar a Ala de Registro de Preços e iniciar outro procedimenlu iicitatóric,
„• 2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
rcic; .siro. e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedoies
reuislrridos serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços
reg strados em Ala.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNFJ N" 13.655.436/0001-61)

CLÁUSULA QUARTA • DOS PRAZOS
4  1 ü Drazo de validado desía Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com inicia
na cata de sue nrisinalura e término em 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
'i.l Dos Direitos;
ô 1 i 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 Preijos Registrados, ou cm
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e
: 2.:; do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedido.-,
.if: oontralação durante o período de duração do Registro de Preçcs.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 0 cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser:
5.1.1 .Automático:
a) pc decurso de prazo de vigência:
0} quando não restarem fornecedores registrados; ou
c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público.
n.i 2 A pedido do fornecedor, quando:
a) comprovar oslar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata. por ocorrfincia de casos
foríLiitos 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 nào aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
ãquoies praticados no mercado;
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório.
c) por razões do interesso público, devidamente, motivado e justificado:
ri) o lornecedcr 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
decuKontes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução tola! ou parcial das condições
s.staboiocidas na Ata de Registro do Preços ou nos pedidos de compra dela docorrenles.
6 1 -1 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo
adir.iiiistrativü especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades:
7.1 Muila sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções;
7 1 1 10%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato: e
77 2 10% doseijmprimenlo de qualquer oas clàusula.s deste Termo.
/./ 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.
Telefax: (77)3023-2145 - licltacao@saodoslderio.ba.qov.br
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Prefeitura Municipal de

São Desidério

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNIM N" I3.655.436/ÜÜÜI-6Ü

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 A dcapesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos
consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2Ü20, 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 Incuinüirs à Atiniinistraçâo 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
(iiès) vias de igual teor e forma, tendo um só eíeítSTegal.

José Cario
Prefei unicipai

CIRÚRGICA IT AiMAKATY COMERCIAL EIRF.LI,
!n.scrito no CNPJ n" 29.42631(1/0(101-54

COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: 01 - 02

Praça Emerson Barbosa, n" 01, Centro. CEP: 47.020-000.
Teiefax: (77)3323-2145 - licitacao(5?Baodesiderio.ba.qov,br
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Prefeitura Municipal de

São Desidério

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/(1001-60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO.S iV 003/2020
PKhXIÀO PRESENCIAL PARA REGISTRO

DE PREÇOS N" 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020

.Ao:: J3 dias do môs do agoslo do 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa
jurídica de dircilo público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n'" 01, Centro -São Desiderio -
Estado da Bahia , inscrito no CNPJ sob n" 13.655.43ÉÍ/0001-60, neste ato representado por seu
Prefeito, Sr. losé Carlos de Carvalho , brasileiro, casado, portador da Carteira de lilentidaile
RC n" 605540 í SSP/BA , inscrito no CPF/MF sob iC 687.312.S05-S7 , residente e
ucmiiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abai.\o descrito, os quais
pas-am a fazer parte integrante de.sta Ata. Os preços foram oferecidos pela empro.sa;
BIAEARMA VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS O PERFUM LTDA , Inscrito

ni) CNPJ n" Ü0.22Ü.442/ÜÜÜ1 - 43, estabelecida à .Av. Pedro Ludo\'ico, n" 476 -Cidade Jardim,
i-.a cidade de Goiunia/Go, neste ato repre.sentada por: Webert Luiz do Carmo i

/c\;i//,i. portador da Carteira de Identidade RC n" 4(i057.3.3 SSP/C.O, ia^rrito no
CP!" sul' !i.'015.527.771-83. residente e domiciliado na cidasle do trindade/Go, doravante
.tenu.ninado C!(3MPROM!TENTE, cuja proposta foi classificada em 1" lugar no proce.sso
licilatorio Pregúo Presencial para Registro de Preços n" 1X13/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente compromisso tem por objeto Registni de Preço, para contratação de empresa
e.specializnda para sH|iii.siçrio de innteriaLs e itiNuinus nocesstirias para ações de prevenção e
enfrentaniciito de emergência decorrente da Pandeiniu da Coviri-19 nos serviços ric assisiênfin à
saúde do Mnnieípio, conforme Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante de.ste,
independente de transcrição.

CI.ÁUSÜLA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 Os pifços regtsiradns sàn os que constam na planilha abaixo, o.s quais fazem parte da
ITepusía de Preços apresentada no Pregão Presencia! para Registro de Preços n^ 003/2(120:

I M.iscara cinirgicas ilc.seartúvcl
com 4 lira.s obisiicas simplu.s c«)m

|cii|i iiiisal .-ihiniiiiio ciultulidn,
' caracIcrNlicas adicionais: 3

c.iniadii.':. lilirt) t:actcrinlógicn

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

QUANTI
V. TOT,\I.MARCAOMD

UNITÁRIODADE

ItS IV.UKUK)KS .'.S.tX)AKmiioil
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São Desidério
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PREFEITURA MUNICIPAL DB SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0(101-60

j y.Svv (1 iniwioni. fomuitü iiiluUo. !
para u.so hnspitalar. cai.xa cuni .'iO j
iiiiiiUidc.s. . i

' Luvai paia Piotedimentc nãc
I i.irúr^iiu. material: Ldtex. natural
I integro e uniforme, TAiVI M.
I  (.diúcteiiilikds dUiciunais:
^  lubrificada com pó bioabsorvível,
dsecar.àvel, modelo: formato
anatômico, finalidade: resistente â
tr^ç^ Caixa com 50 Parei
Luvas para Procedimento não
cirúrgico, material: Látex, natural
íntegro e uniforme, TAM P,
c.iiHcteríbtIc as adicionais:

lubriiicada com põ bioabsorvível,
dsecar.ável, modelo: formato
anatômico, finalidade; resistente à
tração. Caixa com 50 Pares

C.\ 295 iiR ulic:

4-

cx BR 1>EC

R.5 R.S iO (l'l).(NI

RS 44.(X) RS Í9..V>(M*»

QUARKNTA
VALOUTOTAL

R OITO MU., TRRy.KNTOS F. NOVKNTA RKAÍ.S

RS 48..tV(l,ilO

CI..ÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
3.2 0.4 pivços ivgistrndos poilerão ser revistos ent decorréncin de eventual redm^ào dok
preces praticados ho mercado ou de fato que olcvc o ctisto dos .serviços oti bens registrado:".,
calviuio ao org.io gereitciador promover as negtKiações junto aos fornecedore.s, conftirnie
di.<pust»i in) artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na
alínea 'd" tio inciso II lio ai l. 65 cia í..ei l-Vderal n.*'8.666/93.
5 21 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" cio inciso II
do Ari 65 da t.ei l-'ederal n." 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar a Ala de Registro de i^reços e iniciar outro procedimento licitatõrio;
3 2 2 t mni-u-nvnd.T a redução dos preços praticados no mercado, na.s mesmas condições do
registro, c definido o novo preço máximo a .ser pago pela Admin!.straçát>, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, do.s preços
registrados em Ata.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
è.l L) prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é do 12 {do7.o) meses, com inicio na
data de sua assinatura e término em 12 (doze) meses.

CI.ÃUSUL.A QUINTA - DOS DIREITOS C DAS OBRIGAÇÕES

Praça Emerson Barbosa, n" 01, Centro. CEP: 47.820-000.Toi<.fnv |77}.Tfi23-2145 - licÍtacao6/ saodesiderio.ba.Rov,b_r ^
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N" 13.655.436/0001-60

r" ! Dos Direitos:

"\1.1 da .Administrai.-ãü: contratar, sc neces.sário, o objeto desta Liciliw;ãü; e
3.1.2 do Comproniitentc: ser contratado se a ."Vdministravão utilizar o Registro do Preços, ou,
em igualdade do condiçdo;;, .ser preferido, no caso de contratação por outra forma.
■3.2 Das Olirigaçüüs:
3 ?.? da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou cm
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e
3.2..1 do Compromitente: atender, nas condições estabelucida.s no edital, todos os pedido.s de
contratação ilurantc o período de duração do Registro de Preços.

CI.ÁU.SLLA .SKX I A - DO CANCHLAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
i\ I O c.inceiamenlo tia .Ala de Registro de Preço poderá ser:
i;. l.l .Automático:

a i p<n' decurso do prazo do vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou
c; pela Administração, quando caracterizado o interesse público.
ó 1.2 A pedido do fornecedor, quando:
a) comproc ar estar impossibilitado de cumprir as e-\igências da Ata, por ocorrência de casos
:oi ;oitos ou de torça maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, ine.xequível em fuixão da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compcAem 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
.IqiK-les praticados no mercado;
b] o fornecedor perder qualquer condição de habilitação e.xigida no processo licitalório;
cj por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;
<.i) li rle necedor nài) cumprir as obrigações du*correntcs da Ata de Registro de Preços;
vi não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
tã car.acterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial ilas concliçòe.s eslalnrlecida-;
na .Ata de Registro de Preços ou nos peclidc)s de compra cieln decorrentes,
ól -l G lornecedor terã seu registro na .Ala cancelado, por intermédio do processo
adiniiú.slr.tiivo especifico, assegurado o conlraditc^rio e a ampla defesa.

C:i,ÁUSULA .sétima - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
D (XDMPKOMITEN TE sujeita-se ãs seguintes penalidades:
7.1 Multa sobre o \-alor do pedido, apiicada nas seguintes proporções:
7.1.1 10". : recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e
7.1.2 10".c descumprimento de qualcjue.- das cláusulas deste lernio.
7.2 demais .sanções eslabeiecid.is na Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho dc 199ji.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A
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w Prefeitura Municipal cie
São Desidério

^íj7>"
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N" 1.1.655.436/0001-60
rt .l A íii.'s|vüii (.Ic-currcntc dü objeto desta licitação, correrá ã conta dos recunsos consignados
no Quatlru de Detalhamento de Despeí>as para o exercício de 2020, conforme sogtic:
Ui\ ID.A Di: OKÇ AM ENTÁRI A:

*  Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7", § 2" do
Decreto Federal n" 7.89yi3.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GORAIS
11.1 Fica eleito o Furo de São Desidériu para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
p resen te i n.s t r u men to.
11.2 E assim [)or estarem justas e contraladn.s, as partes assinam o presente Termo em 03
(irês) vias de igual teor e forma, lendo um sõ efeito legal.

Çt .M A VI rsi )A!i "•

.;f ■ iíUUUTJS fíonuTcs
FAaMAC£J"lCOS E f.-.sv.i.-rirT.f.-.o

José CarlosVé^CirVálho
Prefeito Nl^icipal

HJíSoAt (].<íA.hU9
niAFARMA VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E

PERFUM LTDA .
In.scrilu no CNPJ n" ««.220.442/0001 • 43

COMPROMITENTE

TESTEMUNHAS: tíl -, aíL-:k:-'.'í 02 •
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Telefax: (77)3623-2145 - licitacaoii» saodesiderio.ba.gov.br

Certificação Digital: MN25HUVC-CTFNJSLX-QFDI0KBG-ZCUK0N3Q
Versão eletrônica disponível em: https://saodesiderio.ba.gov.hr

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



. ;r-:=v "i;-:_::í-.V': Prefeitura Municipal de
São Desidério

r « . . ■ í - ■ ■■ . » - ■.. ..' ■ i

tolo}.
i  "^i"'

ae»2620 :.\v~::-i,:

wJ-ii-MÍ'.í-:■.■.• ,=S.-

' -■" - ■ "■■■■■' "■'

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 FRJSONCIAL PAR/\ REGISTRO
DE PREÇOS N" 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020

/«^ ■Aos ■ í.'^' dias do mfis dc agosto de 2020, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa
jurídica de direito público, com sede à PçQ Emerson Barbosa, n° 01, Centro -São
Desidério - Estodo da Bahia , inscrito no CNPJ sob n" 13.655.436/0001-40, nc.sto ato
representado por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho , brasileiro, casado, poi iador da
Carteira de Identidade RG n" 6055404 SSP/BA , inscrito no CPP/MF sob ri' 687.312.805-87
, re.sidcntc c domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto abaixa
descrito, O.S quais pa.ssam a fazer parte integrante desta Ala. Os preços foram oferecidos pela
empresa: ATIVIDADE COMERaO 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 Goianla/Go, neste ato representada por:
Paulo Victor Cordeiro de Castro , ( Rcprescnffíiite legnl), portador da Carteira de Identídade
RG n" 4351)418 SSP/Go, inscrito no CPF sob n." 009.317.251-60, residente e domiciliado na
cidade de Aparecida dc Coiânia/Go, doravante denominado COMPROMITENTE, cuja
proposta foi dassificada em 1" lugar no prcx:esso lidtatório Pregão Presencial para Registro
de Preços n° 003/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente compromi.sso tem por objeto Registro dc l*reço, para contratação de empresa
especializada para aquisição de materiais e insumos necessários pnrn ações de prevenção c
cnfrcntainento dc cmcrg&neia decorrente da Pnndcmia da Covid-19 nos sci'Viços dc assistência á
ssiúde do Muiiieípiò, conforme KdilaI e .seus anexos, os quais fazem parte integrante deste,
indopondonto do traruscrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 Os preços registrados são o.s que constam na planilha abaixo, o.s quais fazem parto da
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro do Pnxo.*! n" 003/2020:

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

ITEM
^  .1 —-

DESCRIÇÃO 1 - " V.NIP, QUANTI
D.ADE

MARCA UNll^O 1

1

1-1

.Avental hospitalar descartável,
manga longa, atóxico,
confeccionado cm TNT, 100%
polipropilcnu. gramalura cerca
de 30G/CM2, manga longa,
punho elá.stico

Álcool Etíllco, Tipo Hidratado,
Teor alcoolico 70% Liquido
Galüo com 05 Litros

unid

galão

4560 Protcction RS 5.50 ! RS 25.080.00
!

i
1

!

100 PROLINK RS 31.96 RS 3.196.00

1 VALOR.TÒTAL - ■ ^ - í-/ RS.28.276.00

. AaNTEE OlTfCÍ MrLTjlJZÊNtOSE SETENTA T SEIS REAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJU.STE DE PREÇOS
3.2 Os pregos registrados poderão ser revistos cm dccorrôncia 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 disposiçõe.s 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 Preço.s 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
regisfrados serão convocados pelo Munidpio, 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 6 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 de.sta Licitação; e
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a .Admini.stração utilizar o Registro de Preços, ou,
em igualdade de condições, ser preferido, no ca.so de contratação por outra forma.
5.2 Das Obrigações:

2
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Prefeitura Municipal de
São Desidério
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5.2.2 da Administração: conb'atar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em
igualdade de condições, dar preferência ao mc.smo se contratar por outra forma; e
5.2.3 do Compromitente: atender, na.s 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 púbiico.
6.1.2 A podido do fornecedor, quando:
a) comprovar estar impo.s.sibilitado de cumprir as exigências da Ala, por ocorrência de casos
fortuito.s ou de força maior;
b) o .seu preço registrado se tornar, comprovadamonte, inexequfvel em função da elevação
dos preços de mercado dos in.sumos 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 licita tório;
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 incxecuçào total ou parcial das condições estabelecidas
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra deia decorrentes.
Ó.1.4 ü fornecedor terá seu registro na .Ata cancelado, por intermédio de processo
adininislralivo específico, assegurado o contraditório c a ampla dcío.sa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
O COMPROMITENTE sujeita-se ãs 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%: descumpriinento de qualquer das cláusulas deste Temro.
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 consignado.s
no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2020, conforme segue:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
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•  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 mô.s 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 cm 03
(três) vias do igual teor e forma, tendo um só efeito legal.

José Carlos de Cacúdbo
Prefeito Murdcipal

PAULO VICTOR AiMA*òod«f3tr-k»diQ t»i«>
P^E PAL-OVKIOaCOROClfiOOtCORDEIRO DE cAsifcowiujs «

CASTRO:00931725160 mü"».'» i i h-' » -ow

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

COMPROMTTENTE

TESTEMUNHAS: 01 02 -
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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 253/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020

Compromisso celebrado entre o o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa jurídica de
direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro -Sào 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, doravante denominado CONTRATANTE, e a 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 denominada CONTRATADA, para cumprimento do
objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão ELETRÔNICO, 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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O valor total para o presente ajuste é de rs 8.445,00 (oito mU quatrocentos e quarenta e cinco
reais), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela
CONTRATADA no Pregão ELETRÔNICO n° 003/2020, entendido este como preço justo e
suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNID
QUANTI
DADE

MARCA
V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

2

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

Semi facial N 95

UNID 1000 Flltrax R$ 40,00 RS 4.000.00

■

8

Macacão impermeável com
louca para uso hospitalar,
componentes fibras dc

UNID 30 Inlerfiltro R$ 5.50 RS 1.100,0(1

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. .
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95á

polietileno (nüo tecido), tipo uso:
fitossanitário. cor branca,

tamanho: P. características

adicionais: capuz

9

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

tamanho: M. características

adicionais: capuz

UNID 20 Intcrfiltro R$ 10,40 R$ 2.600.00

10

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

tamanho: 0. características

adicionais: capuz

UNID 50 Interfiltro RS 30.00 RS 1.200.00

II

Macacão, material: TNT,

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

Características adicionais:

Unissex , tipo padrão com zíper.
Manga Grande

UNID 20 Interfiltro R$ 30.00 RS 900.00

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas
incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPKs,
transporte e entrega dos equipamentos, bem como as despesas com alimentação,
transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento
integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-
se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa
do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas
as disposições contidas na alinea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros
alocados na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.002.2.065 - GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV.
DE SAÚDE - REC VINCULADOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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FONTE: 14 - TRANF. DE RECURSOS DO SUS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.002.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 -FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 09

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando
da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o
contrato.

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a
partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. Gilberto Vasconcellos dos Santos, a quem
caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel cumprimento dos termos acordados,
conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Sr.
Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento, responsável designado pela portaria n"

^  196/2020, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações
contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os objetos, deste Termo de Referência, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal competente. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá
ser adiado.

6.3. O presente Contrato terá até 31/1^2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte),
podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos
moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na
Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor,
será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e
matrícula:

3

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conforrnidade dos itens com a
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando a contratada isenta de tal
obrigação.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DA CONTRATANTE

9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento

^  das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos
serviços;
9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar
insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e
demais condições necessárias à execução do contrato.
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o
Edital e em consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de
abertura do certame.

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada item constante do lote
arrematado, especificado na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto Hcitado,
obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem
quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta. Não
será emitido o correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total
aceitabilidade do objeto em questão.

A contratada se obriga ainda à; u ■ -
a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
contratante;

b) Se responsabilizar por eventuais prejuizos causados ao contratante e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento;

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000. f\^
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c) Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenclárlos, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (§1° do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, durante a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as
conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas

^  no Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde
que não cause prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer Indenização.
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação,
até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de
cláusula contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do
contrato; ^ r i
11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na ciausuia
sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento
correspondente, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7/o
(sete décimos por cento) e a conseqüente rescisão contratual:
11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias. a contar
da data de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de atraso.
11.1.3 Rescisão contratual;

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e ^ o-ur
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após
a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado
será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimaçào do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder
ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que

^  será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se
for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração
se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor
de qualquer multa porventura imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta
por cento) do valor da integralidade da avença.
11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva
da CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão
temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei.

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades

^ mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
12.1 Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo
ao órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

12.2. 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 o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

12.3. 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.

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.
13.3 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, na presença de 02 (duas)
testemunhas que, após lido, o.subscrevem.

São Desidério/BA, iÜ cie de 2020.

José Carlos de

Prefeito Muni

Cirúrgica Ttamaraty Comercial Elreli
CNPJ n° 29.426.310/0001-54

Contratada

TESTEMUNHAS: 01 - 02 iS>

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licltacao@saodeslderío.ba.qov.br
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Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.426.310/0001-54
Razão Sóciai:ciRURGiCA itamaraty comercial ltda epp

Endereço: irmãos pereira 391 / centro / campo mourao / pr / 37301-010

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080405181103139924

Informação obtida em 13/08/2020 14:17:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.6SS.436/0001-60

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 254/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N" 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020

Compromisso celebrado entre o 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, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa NADJA
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 Luís 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 denominada
CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão ELETRÔNICO, 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 Pandemla da Covld-19 nos serviços de assistência à saúde do
Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 12.251,10 (doze mil duzentos e cínqueta
e um reais e 10 centavos), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços,
apresentado pela CONTRATADA no Pregão ELETRÔNICO n° 003/2020, entendido este
como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e
descritivo abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNID

QUAN
TIDAD

E

MARCA

V.

UNITÁRI
0

V. TOTAL

4

Touca descartável de uso
hospitalar, material: não
tecido 100% polipropileno,
Modelo: com elástico em toda

volta, cor: sem cor,

PCT 150 kaitalo R$ 15,25 R$
2,286,00

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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12

15

21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

Gramatura: cerca 30 g/m2,
Tamanho: único, tipo de uso:
descartável, característica
adicional 01: hipoalérgica,
atóxica, Inodora, unlssex.
Pacote com 100 Unidades

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

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

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

UND

ROLO

UNID

20

450

40

Semaan

Rubi

Goedert

R$ 14,98

R$ 8,99

R$
140,50

R$ 299,60

R$

4.045,50

R$
5.620,00

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas
incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPrs,
transporte e entrega dos equipamentos, bem como as despesas com alimentação,
transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento
integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-
se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa
do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA • DO RECURSO FINANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros
alocados na seguinte dotação orçamentária:

n

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitaGao@saodesiderio.ba.qov.br
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UNIDADE: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.002.2.065 - GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV.
DE SAÚDE - REC VINCULADOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: Í4-TRANF. DE RECURSOS DO SUS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.002.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 -FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 09

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
prolocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda
a documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente
quando da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho
ou o contrato.

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos
a partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste
contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. Gilberto Vasconcellos dos Santos, a
quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel cumprimento dos termos
acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.® 8.666/93.
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do
Sr. Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento, responsável designado pela portaria
n° 196/2020, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações
contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os objetos, deste Termo de Referência, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal competente. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá
ser adiado.

6.3. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo
Aditivo, nos moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

3

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na
Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor,
será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e
matrícula:

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando a contratada Isenta de tal
obrigação.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DA CONTRATANTE

9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento
das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos
serviços;
9.1.3. Comunicar á CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar
insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e
demais condições necessárias à execução do contrato.
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o
Edital e em consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de
abertura do certame.

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada item constante do lote
arrematado, especificado na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto licitado,
obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem
quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta. Não
será emitido o correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total
aceitabilidade do objeto em questão.
A contratada se obriga ainda à:
a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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Providenciar a Imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
contratante;
b) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou Irregularidade cometida no fomecimento;
c) Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (§1° do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser

^  adotadas, durante a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇAO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as
conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas
no Art. 78 da Lei Federal .n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde
que não cause prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação,
até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de
cláusula contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do
contrato;
11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula
sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento
correspondente, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7%
(sete décimos por cento) e a conseqüente rescisão contratual;
11.1.2.3 Atraso na regularização dos Itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de atraso.
11.1.3 Rescisão contratual;

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
11.1.5 Declaração de inidoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos deténninantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após
a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e. após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneldade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado
será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder
ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se
for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração
se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor
de.qualquer multa porventura imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta
por cento) do valor da integralidade da avença.
11.1.10 Nos casos de iriadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva
da CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão
temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei.

^  11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
12.1 Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo
ao órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.
12.2. 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 o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

6
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12.3. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.
13.3 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, na presença de 02 (duas)

^  testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA, 1^ de de 2(

José Carlo^^deJíaWalho
PreíettoMÜnicipal

NADJA^OARES CABRAL ALVARES
CNPJ n® 36,887,871/0001-16

Contratada

TESTEMUNHAS; 01 - 02 -
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BAHtA

Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magaihae

Avenida Barreiras, 825

CENTRO - LUiS EDUARDO MAGALHÃES - BA CEP: 4785Í

CNPJ: 04.214.419/0001-05

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000741/2020

Nome/Razão Social: NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES 89631943534

Nome Fantasia: NAG REPRESENTAÇÕES

Inscrição Municipal: 99020823 CPF/CNPJ: 36.887.871/0001-16

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 1610

MIMOSO DO OESTE - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA 47850000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA. NÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 12/08/2020 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 11/09/2020

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 4100233206

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://luiseduardomagalhaes.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 13/08/2020 às 14:19:55
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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 255/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020

Compromisso celebrado entre o o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÊRIO 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, doravante denominado CONTRATANTE, e a 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 n° 10.216.338-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.°
063.259.958.80, residente e domicüiado na cidade de São Paulo/SP, doravante denominada
CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão ELETRÔNICO, 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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos
reais), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela
CONTRATADA no Pregão ELETRÔNICO n° 003/2020, entendido este como preço justo e
suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

Item Descrição Unid. Quant. VI. Unit. VI. Total

22

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO,
TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO

ANÁLISE QÜALITTAIVO ANTI
CORONAVIRUS COVID -19 IGG E IGM.

APRESENTAÇÃO: TESTE. MÉTODO:
IMUNOCROMATOGRAFIA. TESTE RÁPIDO

PARA CORONA VÍRUS (COVID-19). 0

UNID 5.000 R$ 18,36
R$

91.800,00

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

CONFORMIDADE COM AS NORMAS

TÉCNICAS VIGENTES E REGISTRADAS NA
ANVISA COM A CERTIFICAÇÃO DO MS

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas
incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPrs,
transporte e entrega dos equipamentos, bem como as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na
única remimeração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros
alocados na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.002.2.065 - GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE
SAÚDE - REC VINCULADOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 14 - TRANF. DE RECURSOS DO SUS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.002.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 -FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 09

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando
da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o
contrato.

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a
partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. Gilberto Vasconcellos dos Santos, a quem
caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel cumprimento dos termos acordados,
conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Sr.
Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento, responsável designado pela portaria n"
196/2020, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações
contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os objetos, deste Termo de Referência, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal competente. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá
ser adiado.

6.3. O presente Contrato terá até 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte),
podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos
moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na
Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor,
será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e
matrícula:

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando a contratada isenta de tal
obrigação.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DA CONTRATANTE

9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das
taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos
serviços;

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar
insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e
demais condições necessárias à execução do contrato.
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas

^  necessárias.

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o
Edital e em consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de
abertura do certame.

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada item constante do lote
arrematado, especificado na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto licitado,
obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem
quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta. Não
será emitido o correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total
aceitabilidade do objeto em questão.
A contratada se obriga ainda à:
a) Manter dmante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
contratante;

b) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento;
c) Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (§1° do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, durante a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as
conseqüentes penalidades contratuais e legais.

4

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas
no Art 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde
que não cause prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n°
8,666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comxmicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descmnprimento de cláusula
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula
sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente,
até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por
cento) e a conseqüente rescisão contratual;
11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de comxmicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de atraso.

^  11.1.3 Rescisão contratual;
11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração PúbUca
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após
a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será
de 5 (dnco) dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e
não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos;

5

Praça Emerson Barbosa-, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder
ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for
o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor
de qualquer multa porventura imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta
por cento) do valor da integralidade da avença.
11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da

^  CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão
temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei.

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
12.1 Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
órgão promover as negociações jxmto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

12.2. 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 o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

12.3. 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 Mimicípio, para alteração, por aditamento, dos preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após pubHcada a respectiva súmula no Diário
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oritmdas do
presente contrato.

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