
Secretaria de

Saúde
ITABUNA
C  f { < 1 URA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N® 020-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 072-5/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, Itabuna-BA,

Departamento de Licitação, neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal
ne 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal n® 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,
considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 020-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
pS 4599, página 58, do dia 23 de junho de 2021 e DOU pe 117, página 182, do dia 24 de junho de 2021, para REGISTRO DE
PREÇOS-SRP, Ata nS 064-S/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) ipdicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela(s) alcapçada(s) e na(s) quantidade{s) cotada(s), atendendo as condições previstas no

edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no
Decreto Estadual n.s 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO
PENSO PARA ATENDER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos Insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 020-S/2021
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, sediada Rua José de Deus Pereira, ne

287, Galpão A, Bairro Caiçara, 6uanambi-BA, CEP: 46.430-000, cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n^
15.229287/0001-01, telefone (77) 3451-8800, neste ato representada pelo Sra. Suzy Araújo Silva, sócia administradora,
brasileira, portadora da cédula de identidade RG n" 0232634157, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
da Bahia, e do CPF/MF n° 675.782.685-20, residente e domiciliada na Rua Fernando Freitas, 0^59, Bairro São Gotardo, Bom
Jesus da Lapa-BA. ^ ^

ITEM

01.

COLETOR, de urina, em sistema fechado, estéril.

Bolsa coletora em PVC flexível, resistente, atóxica,

apirogenica, uso único, capacidade para 2000 ml, com

dupla face, sendo transparente na face anterior com

escala de volume graduada a cada 100 ml, impressa

de forma legível, dados de identificação (nome do
paciente, número do leito, data), branco opaco na

face posterior. Conector universal com ajuste para

sondas uretra vesicais, com tampa protetora, ponto

para coleta de amostra (auto vedante). Tubo extensor

em PVC transparente, atóxico, flexível, mínimo de 120

cm de comprimento, com pinça ou clamp para

vedação. Suporte de fixação com haste rígida (tipo

"U" ou óculos) e alça de deambulação. Câmara de

Pasteur rígida ou flexível. Dispositivo anti-refluxo.

DISCRIMINAÇÃO UND

UND

QUANT

4000

MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

R$ 18.880,00

LOTE 18
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Filtro de ar. Tubo de drenagem inferior, centralizado e

verticalizado, com proteção e acomodação do tubo,

com clamp ou pinça. Esterilizado em oxido de etileno.

Embalagem primaria acondicionada individualmente

de acordo com as normas de embalagem que garanta

a  integridade do produto até o momento de sua

utilização, permitindo abertura e transferência com

técnica asséptica, estéril e apirogenica; a embalagem

primaria deve conter informações de identificação e

características do produto, tais como: nome do

fabricante, lote, data de fabricação, data de validade

do produto, método de esterilização, validade da

esterilização, registro no Ministério da Saúde; a

embalagem secundaria deve ser conforme praxe do

fabricante, de forma a garantir a integridade do

produto durante o armazenamento até o momento

do uso; Embalagem primaria e secundaria rotulada

conforme a RDC 185/01/ANVISA.

VALOR TOTAL DO LOTE 18 R$ 18,880,00 (Dezoito mil oitocentos e oitenta reais).

LOTE 33

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

LENÇOL, hospitalar, indicado para ser utilizado como

cobertura de maças, camas e /ou mesas de exames

em hospitais, de uso único, descartável, em TNT

(100% em polipropileno), hipoalergênico, atóxico, não

estéril, com elástico, gramatura mínima de 30g/m^

dimensões mínimas de 2,00m x 90cm. Deve estar de

acordo com NBR-13370, registro no Ministério da

Saúde. Embalagem primaria acondicionada de acordo

com as normas de embalagem que garanta a

Integridade do produto até o momento de sua

utilização, permitindo abertura e transferencia com

técnica asséptica; a embalagem primaria deve conter

informações de identificação e características do

produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de

fabricação, data de validade do produto, a

embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do

fabricante, de forma a garantir a integridade do

produto durante o armazenamento ate o momento

do uso; o produto deve obedecer a qualquer

legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagem

primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC

18S/01/ANVISA.

UND 10000 DEJAMARO R$1,66 R$ 16.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE 33

seiscentos reais).

.R$ 16.600,00 (Dezesseis mil

LOTE 34

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

MANTA COBERTOR TÉRMICO, em poliéster

aluminizado, 23 micra, dimensões 56 x 84 polegadas,

peso 0,094 Kg. Embalagem com dados de

identificação do produto e marca do fabricante.

UND 1150 ORTOFEX R$6,83 R$ 7.854,50

VALOR TOTAL DO LOTE 34 R$ 7.854,50 (Sete mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e

cinqüenta centavos).
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LOTE 43

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

SONDA, de folley, n. 12, 02 vias, balao de 5 cc, esteril,

em borracha natural de formato adequado,

silíconizada, com anti

UND 505 L. IMPORT R$3,61 R$ 1.823,05

02.

SONDA, de folley, n. 14, 02 vias, balao de 5 cc, esteril,

em borracha natural de formato adequado,

silíconizada, com anti

UND 505 L. IMPORT R$3,68 R$ 1.858,40

03,

SONDA, de folley, n. 16, 02 vias, balao de 5 cc, esteril,

em borracha natural de formato adequado,

silíconizada, com anti

UND 505 L. IMPORT R$3,84 R$ 1.939,20

04.

SONDA, de folley, n. 18, 02 vias, balao de 5 cc, esteril,

em borracha natural de formato adequado,

silíconizada, com anti

UND 505 L. IMPORT R$3,81 R$ 1.924,05

05.

SONDA, de folley, n. 20, 02 vias, balao de 5 cc, esteril,

em borracha natural de formato adequado,

silíconizada, com anti

UND 505 L IMPORT R$4,06 R$ 2.050,30

VALOR TOTAL DO LOTE 43 R$ 9.595,00 (Nove mli quinhentos e noventa e cinco reais).

LOTE 48

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

SONDA, URETRAL, n. 08, descartável, estéril, atóxica,

maleável, em PVC, transparente, atraumática,

silíconizada, com 01 orifício na lateral e conector

universal com tampa. Embalagem individual, em

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura

em pétala. Na embalagem deverá estar impresso

dados de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde Validade mínima de

02 anos.

UND 1305
MARK

MED
R$0,55 R$ 717,75

02.

SONDA, URETRAL, n. 10, descartável, estéril, atóxica,

maleável, em PVC, transparente, atraumática,

silíconizada, com 01 orifício na lateral e conector

universal com tampa. Embalagem individual, em

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura

em pétala. Na embalagem deverá estar impresso

dados de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde Validade mínima de

02 anos.

UND 300
MARK

MED
R$0,72 R$ 216,00

í

03.

SONDA, URETRAL, n. 12, descartável, estéril, atóxica,

maleável, em PVC, transparente, atraumática,

silíconizada, com 01 orifício na lateral e conector

universal com tampa. Embalagem individual, em

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura

em pétala. Na embalagem deverá estar impresso

dados de Identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde Validade mínima de

02 anos,

UND 20250
MARK

MED
R$0,60 R$ 12.150,00

04.

SONDA, URETRAL, n. 14, descartável, estéril, atóxica,

maleável, em PVC, transparente, atraumática,

silíconizada, com 01 orifício na lateral e conector

pa 20230
MARK

MED
R$0,68 R$ 13.756,40
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universal com tampa. Embalagem individual, em

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura

em pétala. Na embalagem deverá estar impresso

dados de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde Validade mínima de

02 anos.

05.

SONDA, URETRAL, n. 16, descartável, estéril, atóxica,

maleável, em PVC, transparente, atraumática,

siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector

universal com tampa. Embalagem individual, em

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura

em pétala. Na embalagem deverá estar impresso

dados de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde Validade mínima de

02 anos.

UND 500
MARK

MED
R$0,69 R$ 345,00

06.

SONDA, URETRAL, n. 18, descartável, estéril, atóxica,

maleável, em PVC, transparente, atraumática,

siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector

universal com tampa. Embalagem Individual, em

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura

em pétala. Na embalagem deverá estar impresso

dados de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde Validade mínima de

02 anos.

UND 300
MARK

MED
R$0,74 R$ 222,00

07.

SONDA, URETRAL, n. 20, descartável, estéril, atóxica,

maleável, em PVC, transparente, atraumática,

siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector

universal com tampa. Embalagem individual, em

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura

em pétala. Na embalagem deverá estar impresso

dados de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde Validade mínima de

02 anos.

UND 300
MARK

MED
R$0,87 R$ 261,00

\

VALOR TOTAL DO LOTE 48 R$ 27.668,15 (Vinte e sete mil seiscentos e sessenta e oito reais e quinze

centavos).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 80.597,65 (Oitenta mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e

cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão

gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal n^ 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,

autorização para aquisição de produtos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte

integrante da presente Ata.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado

pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.

3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de

acordo com o edital do Pregão Eletrônico 020-S/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
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3.6. O Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legisiação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante

a apresentação da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente

assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente

fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a

tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a

ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentaçio, devidamente regularizada.

4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação

definitiva dos produtos entregues total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida peta própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.

4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota

Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada,

4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua

reapresentação.

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação

do extrato da Ata no Diário Oficiai do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.

5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei ns

8.666/93.

5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador

y  promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no

mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no

mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de

classificação apresentados na Ata.

5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro

de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSUU SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
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6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro

de Preços, deverão manifestar seu interesse Junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%

(cinqüenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua

totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:

a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante

^  não aceitar sua(s) justificativa(s);
c) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de

Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93,

com as respectivas alterações posteriores;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de

registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as

exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, Incisos XIV e XVI, da lei Federal ns

8.666/93.

7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão

Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do

pedido.

7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por

com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feit

por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,

^  considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de

Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para

recebimento de correspondência e outros documentos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA ^

8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE

RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo

CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.

8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao

preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a

ordem de classificação.

8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular

registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto Indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de

habilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.

8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada

para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Assinado de forma digital por SUZY 5
ARAÚJO SILVA:67S78268520
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9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.

9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos

administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO 020-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.

9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal n^ 9.408/11, a
Comissão Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de Iguai
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 30 de agosto de 2021.

>ILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

Assinado de forma digital por SUZY ARAÚJO

SiLVA:67578268520

Dados: 2021.08.31 15:51:21 -03'00'

BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Suzy Araújo Silva

Fornecedor

rs
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N9 020-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 072-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 071-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa isabei, 678, São Caetano, Itabuna-BA,

Departamento de Licitação, neste ato representada peio Sr. iury Silva Vanderiei, nos termos do artigo 15, li, da Lei Federai
ns 8.666/93, Lei Federal ns 10.520/2002, Decreto Municipal n2 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 020-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
ns 4599, página 58, do dia 23 de junho de 2021 e DOU 117, página 182, do dia 24 de junho de 2021, para REGISTRO DE

PREÇOS-SRP, Ata nS 071-S/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) lndicada{s} e quaiificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela{s) alcançada{s) e na(s) quantidade(s} cotada{s), atendendo as condições previstas no

edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nS 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no
Decreto Estadual n.s 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO
PENSO PARA ATENDER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 020-S/2021 -
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0D0NT0LÓ6IC0, sediada na
Rodovia Br. 101, s/n - Km 510, Bairro Jaçanã, Itabuna, Estado da Bahia, CEP; 45.606-750, fone (73) 3215-5429 cadastrada
no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nS 11.311.773/0001-05, adiante denominada CONTRATADA, neste ato

representado por JOÃO MARINHO GALVÃO BISNETO, portador da cédula de identidade RG n° 5998220-90 SSP/BA e do
CPF/MF 647.041.225-49, residente na Rua Sergipe, 380, Jardim Vitória, Itabuna-Bahia.

LOTE 12

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA tamanho 5,

Material polivinil flexível, tipo estéril e descartável,

formato ponta arredondada com obturador, uso

traqueostomia, balão baixa pressão.

UND 60 SAFER R$28,11 R$ 1.686,60

02.

CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA tamanho 6,

Material polivinil flexível, tipo estéril e descartável,

formato ponta arredondada com obturador, uso

traqueostomia, balão baixa pressão.

UND 70 SAFER R$28,11 R$ 1.967,70

03.

CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA tamanho 7,

Material polivinil flexível, tipo estéril e descartável,

formato ponta arredondada com obturador, uso
traqueostomia, balão baixa pressão.

UND 70 SAFER RS28,01 R$ 1.960,70

04.

CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA tamanho 8,

Material polivinil flexível, tipo estéril e descartável,

formato ponta arredondada com obturador, uso

traqueostomia, balão baixa pressão.

UND 70 SAFER R$2S,01 R$ 1.960,70
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05.

CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA tamanho 9,

Material polivinil flexível, tipo estéril e descartável,

formato ponta arredondada com obturador, uso

traqueostomia, balão baixa pressão.

UND 60 SAFER R$28,01 R$ 1.680,60

JVALOR TOTAL DO LOTE 12 R$ 9.256,30 {Nove mil duzentos e cinqüenta e seis reais e trinta centavos).

LOTE 13

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CAPACETE, para oxigênio, em acrílico, tamanho

médio, para prematuros e recém-nascidos com peso

entre 1000 e 3600 gramas; sistema compacto, de

formato cilíndrico de dois estágios para possibilitar

concentrações acima de 90%, com pequenos volumes

e ocupando um mínimo de espaço; construída

totalmente em acrílico transparente de qualidade

ótica garantindo ampla visualização interna, a partir

de qualquer ponto; tampa removível de acesso com

um orifício central para entrada de sensor de oxigênio

(ou termômetro), uma abertura frontal para o

pescoço do paciente e outras duas pequenas laterais,

para liberação do excesso de 002 no caso de falta de

oxigênio; equipado com niple de admissão de

oxigênio, com deflector interno do gás equipado com

anel superior extensor removível permitindo 2

estágios; dimensão da abertura frontal para o

pescoço: largura 87 mm x altura 87 mm, dimensões

totais diâmetro 198 mm x altura 128 mm, registro do

Ministério da Saúde.

UND 04 PROTEC R$401,20 R$ 1.604,80

VALOR TOTAL DO LOTE 13 R$ 1.604,80 {Um mil seiscentos e quatro reais e oitenta centavos).

LOTE 17

ITEIVi. DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CLAMP UMBILICAL. Material pvc rígido, aplicação

umbilical, atóxlco, hipoalergênico, uso descartável,

embalagem individual

UND 550 FOYOMED R$0,53 R$ 291,50

VALOR TOTAL DO LOTE 17 R$ 291,50 {Duzentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos).

LOTE 24

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

EQUIPO para infusão parenteral FOTOSSENSIVEL,

com 02 vias, tampa de plástico removível e

subselência de acordo com a quantidade de vias e

presilha de vedação. Embalagem individual, em

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura

em pétala. Na embalagem deverá estar impresso

dados de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UND 2000 MEDSONDA R$1,81 R$ 3.620,00

02.

EQUIPO para infusão parenteral múltipla, com 02

vias, tampa de plástico removível e subselência de

acordo com a quantidade de vias e presilha de

vedação. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.

Na embalagem deverá estar impresso dados de

UND 600 DESCARPACK R$1,10 R$ 660,00
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identificação, tipo de esterilização, procedência,

data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

VALOR TOTAL DO LOTE ; .R$ 4.280,00 Quatro mil duzentos e oitenta reais).

LOTE 42

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

SONDA, DE ASPIRACAO TRAQUEAL, N. 04,

descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC,

branco transparente, atraumática, slliconizada, com

01 orifício distai, 02 nas laterais e conector universal

com tampa. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.

Na embalagem deverá estar impresso dados de

identificação, tipo de esterilização, procedência, data

de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde Validade mínima de 02 anos.

UND 900 BIOSANI R$0,64 R$ 576,00

02.

SONDA, DE ASPIRACAO TRAQUEAL, N. 06,

descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco

transparente, atraumática, siliconizada, com 01

orifício distai, 02 nas laterais e conector universal com

tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico

e filme termoplástico, abertura em pétala. Na

embalagem deverá estar impresso dados de

identificação, tipo de esterilização, procedência, data

de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde Validade mínima de 02 anos.

UND 900 BIOSANI R$0,66 R$ 594,00

03.

SONDA, DE ASPIRACAO TRAQUEAL, N. 08,

descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco

transparente, atraumática, siliconizada, com 01

orifício distai, 02 nas laterais e conector universal com

tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico

e filme termoplástico, abertura em pétala. Na

embalagem deverá estar impresso dados de

identificação, tipo de esterilização, procedência, data

de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde Validade mínima de 02 anos.

UND 900 BIOSANI R$0,71

í

R$ 639,00

04.

SONDA, DE ASPIRACAO TRAQUEAL, N. 10,

descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco

transparente, atraumática, siliconizada, com 01

orifício distai, 02 nas laterais e conector universal com

tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico

e filme termoplástico, abertura em pétala. Na

embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data

de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde Validade mínima de 02 anos.

UND 900 BIOSANI R$0,73 R$ 657,00

05.

SONDA, DE ASPIRACAO TRAQUEAL, N. 12,

descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco

transparente, atraumática, siliconizada, com 01

orifício distai, 02 nas laterais e conector universal com

tampa. Embalagem Individual, em papel grau cirúrgico

e  filme termoplástico, abertura em pétala. Na

embalagem deverá estar impresso dados de

identificação, tipo de esterilização, procedência, data

de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde Validade mínima de 02 anos.

UND 2000 BIOSANI R$0,76 R$ 1.520,00
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06.

SONDA, DE ASPIRACAO TRAQUEAL, N. 14,

descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco

transparente, atraumátlca, siliconizada, com 01

orifício distai, 02 nas laterais e conector universal com

tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico

e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na

embalagem deverá estar impresso dados de

identificação, tipo de esterilização, procedência, data

de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde Validade mínima de 02 anos.

UND 2000 BIOSANI RS0,77 R$ 1.540,00

07.

SONDA, DE ASPIRACAO TRAQUEAL, N. 16,

descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco

transparente, atraumática, siliconizada, com 01

orifício distai, 02 nas laterais e conector universal com

tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico

e  filme termoplástico, abertura em pétala. Na

embalagem deverá estar impresso dados de

identificação, tipo de esterilização, procedência, data

de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde Validade mínima de 02 anos.

UND 2000 FOYOMED R$0,80 R$ 1.600,00

08.

SONDA, DE ASPIRACAO TRAQUEAL, N. 18,

descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco

transparente, atraumática, siliconizada, com 01

orifício distai, 02 nas laterais e conector universal com

tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico

e filme termoplástico, abertura em pétala. Na

embalagem deverá estar impresso dados de

identificação, tipo de esterilização, procedência, data

de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde Validade mínima de 02 anos.

UND 900 FOYOMED R$0,82 R$ 738,00

09.

SONDA, DE ASPIRACAO TRAQUEAL, N. 20,

descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco

transparente, atraumática, siliconizada, com 01

orifício distai, 02 nas laterais e conector universal com

tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico

e filme termoplástico, abertura em pétala. Na

embalagem deverá estar impresso dados de

identificação, tipo de esterilização, procedência, data

de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde Validade mínima de 02 anos.

UND 500 FOYOMED R$0,87 R$ 435,00

VALOR TOTAL DO LOTE 42 RS8.299,00 (Oito mil duzentos e noventa e nove reais).

LOTE 47

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

SONDA, retal, n. 20, descartável, estéril, atóxica, em

PVC, maleável, estéril, transparente, atraumática,

siliconizada, com 01 orifício distai, 01 na lateral e

conector universal com tampa. Embalagem individual,

em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico,

abertura em pétala. Na embalagem deverá estar

impresso dados de identificação, tipo de esterilização,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UND 1010 CPL R$0,98 R$ 989,80

VALOR TOTAL DO LOTE 47 R$ 989,80 (Novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

VALOR TOTAL DOS LOTES RS 24.721,40 (Vinte e quatro mil setecentos e vinte e um reais e
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quarenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES OS FORNECIMENTO

3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão

gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal n® 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,

autorização para aquisição de produtos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte

integrante da presente Ata.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado

pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.

3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de

acordo com o edital do Pregão Eletrônico 020-S/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. O Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de

outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante
a apresentação da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente

assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a

tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.

4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação

definitiva dos produtos entregues total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não s
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.

4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota
Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reapresentação.

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação

do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.

5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n®

8.666/93.

5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no

mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

Prefeitura Municipal secretaria municipal DE SAÚDE

JOÃO

Edição 4.711 | Ano 9
08 de setembro de 2021

Página 16

Certificação Digital: BLR4DKEM-QKTAX4YL-XFS1SD7Z-WLPHUCZM
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



Secretaria de ITABUNA
Saúde v ® • .j

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de

classificação apresentados na Ata.

5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro

de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃ0-PARTICIPANTES/ADESISTA5

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro

de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%

(cinqüenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE,

6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua

totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:

a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante
não aceitar sua(s) justificativa(s);

c) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a Xll, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93,
com as respectivas alterações posteriores;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste Instrumento de
registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as
exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal ns
8.666/93.

7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do

pedido.

7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por

com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita

por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA

6
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8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE

RESERVA de fornecedor{es) interessado{s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo

CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.

8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao

preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a

ordem de classificação.

8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular

registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de

habilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.

8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada

para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial

do Município.

9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos

administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO NS 020-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.

9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal n9 9.408/11, a
Comissão Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 20 de agosto de 2021.

^RTSttVAVANDERLEÍ
Departamento de Licitações

Ótgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N^ 020-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 072-S/202a

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 072-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, Itabuna-BA,

Departamento de Licitação, neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal

n9 8.666/93, Lei Federal ns 10.520/2002, Decreto Municipal ns 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 020-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
ns 4599, página 58, do dia 23 de junho de 2021 e DOU ns 117, página 182, do dia 24 de junho de 2021, para REGISTRO DE

PREÇOS-SRP, Ata ns 072-S/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa{s) Indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de

acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no

edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n^ 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no

Decreto Estadual n.s 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO
PENSO PARA ATENDER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 020-S/2021 -
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: PGSA COMERCIAL LTDA, sediada na Av. das Industrias, ns 680, CIC, Curitiba - PA, CEP: 81130-060,

telefone (41) 3292-7666, cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n^ 38.398.257/0001-16, adiante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por PAMELA GUERKE LOPES, portador da cédula de identidade RG n° 14.390.504-7

SSP/PR e do CPF/MF 122.634.579-41, com escritório na Rua José Zaieski, ns 1.458, Capão Raso, Curitiba- Paraná. ^

LOTE 60

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL,

RESISTENTE A RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS,

MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO G,

fechamento em zíper ou velcro, confeccionado em

polipropileno e polietileno, alta respirabílidade, punho

nas mangas, atóxico, não alérgico. Embalagem: No

mínimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do

fabricante, tamanho da peça, número do Certificado

de Aprovação (CA) e número do lote no produto,

conforme normas do MTE.

UND 400

SUPER

SAFETY

CA 36783

RS

17,40

RS

6.960,00

02.

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL,

RESISTENTE A RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS,

MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO GG,

fechamento em zíper ou velcro, confeccionado em

polipropileno e polietileno, alta respirabilidade, punho

nas mangas, atóxico, não alérgico, Embalagem; No

mínimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do

UND 500

SUPER

SAFETY

CA 36783

RS

19,50

RS

9.750,00
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fabricante, tamanho da peça, número do Certificado

de Aprovação (CA) e número do lote no produto,

conforme normas do MTE.

03.

MACACÃO, DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL,
RESISTENTE A RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS,

MANGA LONGA, COM CAPUZ, TAMANHO XG,

fechamento em zíper ou velcro, confeccionado em

polipropileno e polietileno, alta respirabilidade, punho

nas mangas, atóxico, não alérgico. Embalagem: No

mínimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do

fabricante, tamanho da peça, número do Certificado

de Aprovação (CA) e número do lote no produto,

conforme normas do MTE.

UND 500

SUPER

SAFETY

CA 36783

R$

19,50

R$

9.750,00

VALOR TOTAL DO LOTE 60 R$ 26.460,00 (VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão

gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal ns 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,

autorização para aquisição de produtos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte

integrante da presente Ata.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado

pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.

3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de

acordo com o edital do Pregão Eletrônico 020-S/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. 0 Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização d
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços

preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO ^

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante
a apresentação da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente

assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente

fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a

tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.

4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota
Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reapresentação.

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREGOS
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5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação
do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.

5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n®

8.666/93.

5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no

mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no

mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de

classificação apresentados na Ata.

5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro

de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
í,

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro

de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%
(cinqüenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua

totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREGOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:

a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante

não aceitar sua(s) justificativa(s);

c) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93,
com as respectivas alterações posteriores;

d) em qualquer das hipóteses de Inexecuçâo total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em} estar impossibilitada(s) de cumprir as

exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal n®

8.666/93.
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7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s} para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão

Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do

pedido.

7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por

com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, Incerto ou inacessível o endereço da{s) detentora{s), a comunicação será feita

por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar Imediatamente à Comissão Permanente de

Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para

recebimento de correspondência e outros documentos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA

8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE

RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo

CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.

8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao

preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a

ordem de classificação.

8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular

registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de
habilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.

8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada

para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial

do Município.

9.2. Integram o presente Instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos

administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO NS 020-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.

9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal ns 9.408/11, a
Comissão Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 30 de agosto de 2021.

VAfiDERLEI

Departamento de Licitações

Órg^o Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFÍM MENDES AGUIAR
Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante
PAMELA GUERKE Assinado de forma digitai por

PAMELA GUERKE

LOPES:! 226345794 lopes:1226345794i
Oados; 2021,08.31 15:31:34

1  -03'00'

PGSA COMERCIAL LTDA

PAMELA GUERKE LOPES

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N9 020-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nô 072-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 073-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, itabuna-8A,
Departamento de Licitação, neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal
ns 8.666/93, Lei Federal ne 10.520/2002, Decreto Municipal ns 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,
considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 020-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
n9 4599, página 58, do dia 23 de junho de 2021 e DOU nS 117, página 182, do dia 24 de junho de 2021, para REGISTRO DE
PREÇOS-SRP, Ata nS 073-S/2021, RESOLVE registrar os preços da{s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela(s) alcançada{s) e na(s) quantidade{s) cotada{s}, atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nS 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas alterações e no
Decreto Estadual n.2 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO
PENSO PARA ATENDER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 020-S/2021 -
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ/MF sob ns 09.342.946/0001-00, localizada no endereço Rua Itagi, n^ 413, Galpão n 10, Quadra 09, Lote 14 a 17, Jd.
Belo Horizonte, Pitangueiras, CEP 42.701-370, telefone (71) 3045-9781, neste ato representada pelo Sr. Kalil Auad
Brandao, Inscrito no CPF ne 708.920.675-00 e RG 05263435-32, residente e domiciliado na Rua Ceará, ne 1230, apte 1102,
Pituba, Salvador - BA.

LOTE 07

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BUTTON, para gastrostomia, em silicone com kit para

implantação estéril, dimensão de 24 french x 2,5 cm.

Embalagem com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, lote, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde

UND 06
CARDINAL/

NUTRIPORT
R$748,48 R$4.490,88

02.

BUTTON, para gastrostomia, em silicone com kit para

implantação estéril, dimensão de 18 french x 1,5 cm.

Embalagem com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, lote, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde

UND 25
CARDINAL/

NUTRIPORT
R$748,48 R$18.712,00

03.

BUTTON, para gastrostomia, em silicone, com kit para

implantação estéril, dimensões 24 french x 3,4 cm.

Embalagem com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, lote, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UND 20
CARDINAL/

NUTRIPORT
R$748,48 R$14.969,60

04.
BUTTON, para Gastrostomia, em silicone, com kit

para implantação estéril, dimensões 20 french x 2,0
UND 06

CARDINAL/

NUTRIPORT
R$748,48 R$4.490,88
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cm. Embalagem com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, lote, prazo de validade

e registro no Ministério da Saúde.

05.

BUTTON, para gastrostomia, em silicone, com kit para

implantação estéril, dimensões 24 french x 2,4 cm.

Embalagem: com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, lote, prazo de validade, registro

no Ministério da Saúde.

UND 14
CARDINAL/

NUTRIPORT
R$748,48 R$10.478,72

06.

BUTTON, para gastrostomia, em silicone, com kit para

implantação estéril, dimensões 18 french x 2,4 cm.

Embalagem: com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, lote, prazo de validade, registro

no Ministério da Saúde.

UND 23
CARDINAL/

NUTRIPORT
R$74S,48 R$17.215,04

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$ 70.357,12 (Setenta mil trezentos e cinqüenta e sete reais e doze centavos).

ITEM

LOTE 36

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO
máscara composta de bolsa de concentração de

oxigênio com conector para acoplar na saída de

oxigênio tipo chicote de silicone. ADULTO

UND 180 PROTEC R$30,00 R$5.400,00

02.

03.

MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO
máscara composta de bolsa de concentração de

oxigênio com conector para acoplar na saída de

oxigênio tipo chicote de silicone. INFANTIL

UND 50 PROTEC R$30,00 R$1.500,00

MASCARA, de segurança, de bolso tipo pocket, para

ressuscitação cardiopulmonar, com vedação

estanque; válvula unidirecional descartável para evitar

a contaminação cruzada, filtro e tira elástica ajustável

para cabeça; borda almofadada, pre inflada, macia,

confeccionada em vinil que não permita vazamento,

moldável aos contornos faciais de um adulto, criança

ou bebe; cúpula transparente; lavável; válvula

conectora de 15 mm para acoplar equipamentos de

auxilio respiratório, como ressuscitadores manuais e

oxigênio, acondicionada em estojo de plástico rígido,
acompanha manual de instruções. As seguintes

informações deverão ser impressas pelo fabricante,

diretamente sobre a embalagem em que o produto

está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca

do produto, endereço, composição, data de
fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como

sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança

dos consumidores e número do Certificado de

Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Atender a(s)norma{s)ABNT NBR vigente(s}. Na data da

entrega, o prazo de validade indicado para o produto,

não deverá ter sido ultrapassado na sua metade,

tomando-se como referência, a data de fabricação ou

lote impresso na embalagem.

UND 80 PROTEC R$97,50 R$7.800,00

04.

MÁSCARA DE VENTURI {máscara com dosagem de

oxigenação via conectores composta por máscara 05

conectores, elástico de fixação, traqueia e extensor de

fluxo). ADULTO

UNO 130 PROTEC R$30,00 R$3.900,00

05.

MÁSCARA DE VENTURI (máscara com dosagem de

oxigenação via conectores composta por máscara 05

conectores, elástico de fixação, traqueia e extensor de

UNO 50 PROTEC R$30,00 R$1.500,00
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fluxo). INFANTIL

06.

MÁSCARA LARÍNGEA, material em silicone,

TAMANHO 1, estéril, tipo descartável. Validade

mínima 02 anos.

UND 30 BIOTEK R$25,45 R$763,50

07.

MÁSCARA LARÍNGEA, material em silicone,

TAMANHO 2, estéril, tipo descartável. Validade

mínima 02 anos.

UND 30 BIOTEK R$25,45 R$763,50

08.

MÁSCARA LARÍNGEA, material em silicone,

TAMANHO 3, estéril, tipo descartável. Validade

mínima 02 anos.

UND 40 BIOTEK R$25,45 R$1.018,00

09.

MÁSCARA LARÍNGEA, material em silicone,

TAMANHO 4, estéril, tipo descartável. Validade

mínima 02 anos.

UND 250 BIOTEK R$25,45 R$6.362,50

10.

MÁSCARA LARÍNGEA, material em silicone,

TAMANHO 5, estéril, tipo descartável. Validade

mínima 02 anos.

UND 200 BIOTEK R$25,45 R$5.090,00

VALOR TOTAL DO LOTE 36 v R$ 34.097,50 (Trinta e quatro mil e noventa e sete reais e cinqüenta centavos).

LOTE 40

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

SISTEMA, fechado de aspiração traqueal, para uso em

tubo endotraqueal 10 fr, constituído de via de

irrigação com válvula anti-refluxo, sonda coberta por

bainha siliconizada, válvula de sucção com trava de

segurança. Embalagem individual. Na embalagem
deverá conter: nome e/ou marca do produto, prazo

de validade, modo de usar, restrições de uso (quando

necessário), informações toxicológicas (quando

necessário), indicação quantitativa, fabricante,

origem, distribuidor e/ou importador, composição,

categoria do produto, técnico responsável e registro

no Ministério da Saúde/Anvisa.

UND 70 7 LIVES R$85,0Q R$5.950,00

02.

SISTEMA, fechado de aspiração traqueal, para uso

em tubo endotraqueal 12 fr, constituído de via de

irrigação com válvula anti-refluxo, sonda coberta por

bainha siliconizada, válvula de sucção com trava de

segurança. Embalagem individual. Na embalagem

deverá conter: nome e/ou marca do produto, prazo

de validade, modo de usar, restrições de uso (quando
necessário), informações toxicológicas (quando

necessário), indicação quantitativa, fabricante,

origem, distribuidor e/ou importador, composição,
categoria do produto, técnico responsável e registro

no Ministério da Saúde/Anvisa.

UND 620 7 LIVES R$43,10 R$26.722,00

03.

SISTEMA, fechado de aspiração traqueal, para uso

em tubo endotraqueal 14 fr, constituído de via de

irrigação com válvula anti-refluxo, sonda coberta por

bainha siliconizada, válvula de sucção com trava de

segurança. Embalagem individual. Na embalagem

deverá conter: nome e/ou marca do produto, prazo

de validade, modo de usar, restrições de uso (quando

necessário), informações toxicológicas (quando

necessário), indicação quantitativa, fabricante,

origem, distribuidor e/ou importador, composição,

categoria do produto, técnico responsável e registro

no Ministério da Saúde/Anvisa.

UND 1150 7 LIVES R$43,10 R$49.565,00
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VALOR TOTAL DO LOTE 40 R$ 82.237,00 (Oitenta e dois mil duzentos e trinta e sete reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES

reais e sessenta e dois centavos).

R$ 186.691,62 (Cento e oitenta e seis mil e seiscentos e noventa e um

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,
autorização para aquisição de produtos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte
integrante da presente Ata.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado
pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.

3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no editai para entregar os produtos;
3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de
acordo com o edital do Pregão Eletrônico 020-5/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da
licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. O Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em Igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante
a apresentação da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota
Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente Indicada pela contratada.
4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reapresentação.

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação
do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.

5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n^
8.666/93.

5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
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a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.

5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%
(cinqüenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua
totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:

a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante
não aceitar sua(s) justificativa(s);
c) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8,666/93,
com as respectivas alterações posteriores;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar{em) estar impossibilitada(s) de cumprir as
exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal n^
8.666/93.

7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedida.

7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por
com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
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CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA

8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE

RESERVA de fornecedor(es) Interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo
CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.

8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao
preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a
ordem de classificação.

8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular
registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de
habilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.
8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada
para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.

9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO 020-S/2021 — SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.

9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal ns 9.408/11, a
Comissão Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 30 de agosto de 2021.

-nmTlILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Óágõo Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

KALIL AUAD Assinado de forma digital por
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Kalil Auad Brandao

Fornecedor
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