
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 016-S/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 047-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 10.520/2002, Decreto Municipal n9 9,408/11 e as demais normas legais aplicáveis,
considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
ns 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n^ 108 do dia 11 de junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata Ns 047-S/2021, RESOLVE registrar os preços
da(5) 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
n9 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.e 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 CURATIVOS
INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: AUAD MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob ne 35.474.727/0001-95, localizada no endereço Rua Itagi, 413, Galpão 05, Bairro Pitangueiras - Lauro de
Freitas - BA, CEP: 42.701-370, telefone (71) 3599-7534, neste ato representada pela Sra. Mlled Auad Brandão, inscrito no
CPF ns 969.755.985-68, portadora da CNH n® 00925779023, e CPF 969.755.985-68, residente e domiciliado na Avenida

Dom Eugênio Sales, 176, Bloco 2, apt 603, Cond. Vita Praia Residencial, Boca do Rio, Salvador - BA.

LOTE 01

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BANDAGEM Inelástica impregnada com pasta

contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água

deionizada e goma acácia, embalada individualmente

em envelope PET/PE leitoso, registro na Anvisa como

correlato classe de risco III (produtos destinados a ser

usados principalmente em feridas que tenham

produzido ruptura da derme e que somente podem

cicatrizar por segunda intenção). Medindo

aproximadamente 7,5cm de largura x 6m de

comprimento,

UND 500 SKINAGE R$ 16,75 R$ 8.375,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 8.375,00 (Oito mil trezentos e setenta e
cinco reais).

LOTE 03
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BANDAGEM ínelástica impregnada com pasta

contendo oxido de zinco, gllcerol, óleo de rícino, água

deionizada e goma acácia, embalada Individualmente

em envelope PET/PE leitoso, registro na Anvisa como

correlato classe de risco III (produtos destinados a ser

usados principalmente em feridas que tenham

produzido ruptura da derme e que somente podem

cicatrizar por segunda intenção). Medindo

aproximadamente 7,5cm de largura x 9m de

comprimento.

UND 500 SKINAGE R$ 23,53 R$ 11.765,00

VALOR

e cinco

TOTAL DO LOTE 03 R$ 11.765,00 (Onze mil setecentos e sessenta

reais).

LOTE 07

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

COMPRESSA antiaderente de gaze de Rayon

embebida em óleo dermoprotetor, a base de AGE

(ácidos graxos essenciais), vitaminas A e E, óleos de

copaíba e melaleuca que revitalizam a pele e auxiliam

no processo de cicatrizaçâo de feridas. Tamanho 7,5 x

7,5 cm.

UND 1800 PIELSANA RS 1,87 RS 3.366,00

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$ 3.366,00 (Três mil trezentos e sessenta e

seis reais).

LOTE 26

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.
,

SOLUÇÃO CORPORAL antisséptica com Polihexanída,

polihexametileno Biguanidas PHMB solução aquosa

antisséptica para irrigação de feridas composta por

undecilaminopropril betaína polihexanida e água

purificada. Indicado para feridas de espessura parcial a

total, úlceras por pressão de estágio 1 a IV quando

infectadas. Apresentação com ou sem spray e

aproximadamente 350 ml.

UND 2050 PIELSANA RS 41,34 RS 84.747,00

VALOR TOTAL DO LOTE 26 RS 84.747,00 (Oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e

sete reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 108.253,00 (Cento e oito mil duzentos e

cinqüenta e três 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 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;
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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 016-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 reapresentaçâo, 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

reapresentaçâo.

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.

CUUSULA 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;

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
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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 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

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.
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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 N2 016-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 igual

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 03 de agosto de 2021.

<- lURY^ffT^TTÁNDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

rs
MILED AUAD AssiriAdo de forma digital por

BRANDAO:96975598 3X«7ss98S6a
558 Dados: 2021 .OB.09 11 :lé:58 ̂ 1J 00'

AUAD MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LIDA

Miled Auad Brandão

Fornecedor
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CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N2 016-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9 047-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 n? 10.520/2002, Decreto Municipal n® 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
nS 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU ns 108 do dia 11 de junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata N^ 047-S/2021, RESOLVE registrar os preços

da{s} empresais} 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 CURATIVOS

INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021 -

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

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

no CNPJ/MF sob ns 35.474.727/0001-95, localizada no endereço Rua Itagi, 413, Galpão 05, Bairro Pitangueiras - Lauro de

Freitas - BA, CEP: 42.701-370, telefone (71) 3599-7534, neste ato representada pela Sra. Miled Auad Brandão, inscrito no

CPF n9 969.755.985-68, portadora da CNH n® 00925779023, e CPF 969.755.985-68, residente e domiciliado na Avenida

Dom Eugênio Sales, 176, Bloco 2, apt 603, Cond. Vita Praia Residencial, Boca do Rio, Salvador - BA.

LOTE 01

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BANDAGEM Inelástíca impregnada com pasta

contendo oxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água

deionizada e goma acácia, embalada individualmente

em envelope PET/PE leitoso, registro na Anvisa como

correlato classe de risco III (produtos destinados a ser

usados principalmente em feridas que tenham

produzido ruptura da derme e que somente podem

cicatrizar por segunda intenção}. Medindo

aproximadamente 7,5cm de largura x 6m de

comprimento,

UND 500 SKINAGE RS 16,75 R$ 8.375,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 8.375,00 (Oito mil trezentos e setenta e

cinco reais).

LOTE 03
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BANDAGEM Inelástica impregnada com pasta

contendo oxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água

deionízada e goma acácia, embalada individualmente

em envelope PET/PE leitoso, registro na Anvisa como

correlato classe de risco III (produtos destinados a ser

usados principalmente em feridas que tenham

produzido ruptura da derme e que somente podem

cicatrizar por segunda intenção). Medindo

aproximadamente 7,5cm de largura x 9m de

comprimento.

UND 500 SKÍNAGE RS 23,53 R$ 11.765,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03

e cinco reais).

LOTE 07

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

COMPRESSA antiaderente de gaze de Rayon

embebida em óleo dermoprotetor, a base de AGE

{ácidos graxos essenciais), vitaminas A e E, óleos de

copaíba e melaleuca que revitalizam a pele e auxiliam

no processo de cicatrização de feridas. Tamanho 7,5 x

7,5 cm.

UND 1800 PIELSANA RS 1,87 RS 3.366,00

VALOR TOTAL DO LOTE 07

seis reais).

LOTE 26

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

SOLUÇÃO CORPORAL antisséptica com Políhexanida,
polihexametileno Biguanidas PHMB solução aquosa

antisséptica para irrigação de feridas composta por

undecilaminopropril betaína polihexanida e água

purificada. Indicado para feridas de espessura parcial a

total, úlceras por pressão de estágio 1 a IV quando

infectadas. Apresentação com ou sem spray e

aproximadamente 350 ml.

UND 2050 PIELSANA RS 41,34 R$ 84.747,00

VALOR TOTAL DO LOTE 26 RS 84.747,00 (Oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e
sete reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 108.253,00 (Cento e oito mil duzentos e

cinqüenta e três reais).

CLAUSULA 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;
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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 016-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 proposto 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 ^

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 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

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
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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

U
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. Peia(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

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.
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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 016-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, 03 de agosto de 2021.

rÕ^SIL^VANDERLEÍ
Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BÓMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

órgão Participante

MILED AUAD Assinado de forms digital poi

BRANDAO:96975598
553 Dados: 2021.0B.O9 11:16:58-UJW

AUAD MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA

Miled Auad Brandão

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ; 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N2 016-5/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS 048-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 n2 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
n9 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n® 108 do dia 11 de junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata 048-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) aícançada{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.9 26.375/2005, e em conformidade com as

disposições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE CURATIVO

INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo;

NOME DA EMPRESA: CALL MED COMERCIO DE MED. E REPRESENTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob n^ 05.106.015/0001-52, localizada no endereço Rua Herbene, n2 471, Messsejana, Fortaleza - CE, CEP

60.842-120, telefone (85) 30778650, neste ato representada pela Sra. Lorena Araújo de Andrade, inscrito no CPF ns

002.787.923-24, e RG 2001010201202 SSP-CE, residente e domiciliada na Rua Joaquim Manuel de Macedo, n9 2197-A,

bairro João XXIII, Fortaleza- CE.

LOTE 24

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

POMADA dermatológica a base de colagenase +

clorafenicol (0,6UI + 0,01g) g que acelera

processos catabólicos da degradação e digestão

enzimática, atua como desbridantes químicos da

rede de fibrina, e anabólicos de proliferação e

regeneração contendo antibioticoterapla

associada. Unidade de fornecimento tubo com 30g,

a embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão: "venda proibida pelo comercio"

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas Fabricação e Controle -

CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa ns

460/99. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL,

apresentar documento do país de origem traduzido

UND 500 ABBOTT/IRUXOL R$ 10,30 R$5.150,00

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Edição 4.674 | Ano 9
12 de agosto de 2021

Página 103

Certificação Digital: DBQITUBY-KNX54FTA-D4THB18T-5D3TQJQW
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 08.218.991/0001-95

por tradutor oficial.

VALOR TOTAL DO LOTE 24

reais).

.R$ 5.150,00 (Cinco mil cento e cinqüenta

LOTE 25

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

POMADA dermatológica a base de colagenase 0,6

U/g, que acelera processos catabólícos da

degradação e digestão enzímátíca, atua como

desbridantes químicos da rede de fibrina, e

anabólicos de proliferação e regeneração. Unidade

de fornecimento; bisnaga com 30g. A embalagem

deve apresentar a frase: venda proibida pelo

comercio. O fornecedor deve apresentar bula,

registro do produto na ANVISA e certificado de

boas práticas de fabricação - CBPF em

conformidade com as resoluções vigentes na

ANVISA. Em caso do fabricante fora do MERCOSUL,

apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

UND 200 ABBOTT/IRUXOL R$ 13,32 R$ 2.664,00

VALOR TOTAL DO LOTE 25 R$ 2.664 (Dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais).

LOTE 28

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.
STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (mart.) Covile -

extrato seco 50%. Pomada de 60 mg/g - bisnaga 20 g.
UND 1500

PSEN/

FITOSCAR
R$ 59,90 89.850,00

VALOR TOTAL DO LOTE 28 R$ 89.850,00 (Oitenta e nove mil oitocentos e cinqüenta

reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 97.664,00 (Noventa e sete nj)!

seiscentos e sessenta e quatro 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 016-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.

CLAUSULA QUARTA " DO PAGAMENTO
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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 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

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

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.
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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) detentor3(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; Z?

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

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

7.2. Peia(s) detentora(s}, quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilltada(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

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
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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 016-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 igual

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

itabuna-BA, 03 de agosto de 2021.

"^^^7sÍtravÃNDÍRLÍÍ
Departamento de Licitações

Óraôo Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

LORENA ARAÚJO DE
Attinado de form» digital por

LORENA ARAUiO DE

ANDRADE;00278792324 *norad£-íW278792324
Dodos; 2021.087)3 08.31:59 .«300'

CALL MED COMERCIO DE MED. E REPRESENTAÇÃO LTDA

Lorena Araújo de Andrade

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ; 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 016-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 048-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

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

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
n2 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n® 108 do dia 11 de junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ns 048-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)

quantidadejs) 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.9 26.375/2005, e em conformidade com as

disposições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE CURATIVOS

INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: CALL MED COMERCIO DE MED. E REPRESENTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita
no CNPJ/MF sob n® 05.106.015/0001-52, localizada no endereço Rua Herbene, ns 471, Messsejana, Fortaleza - CE, CEP

60.842-120, telefone (85) 30778650, neste ato representada pela Sra. Lorena Araújo de Andrade, inscrito no CPF n®

002.787.923-24, e RG 2001010201202 SSP-CE, residente e domiciliada na Rua Joaquim Manuel de Macedo, ns 2197-A,

bairro João XXIII, Fortaleza- CE.

LOTE 24

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

POMADA dermatológica a base de colagenase

clorafenicol (0,6UI + 0,01g) g que acelera

processos catabòlicos da degradação e digestão

enzimática, atua como desbridantes químicos da

rede de fibrina, e anabólicos de proliferação e

regeneração contendo antibioticoterapia

associada. Unidade de fornecimento tubo com 30g,

a embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão: "venda proibida pelo comercio"

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas Fabricação e Controle -

CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa ns

460/99. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL,

apresentar documento do país de origem traduzido

UND 500 ABBOTT/IRUXOL R$ 10,30 R$ 5.150,00
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por tradutor oficial.

VALOR TOTAL DO LOTE 24

reais).

.R$ 5.150,00 (Cinco mil cento e cinqüenta

LOTE 25

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

POMADA dermatológica a base de colagenase 0,6

U/g, que acelera processos catabólícos da

degradação e digestão enzímática, atua como

desbridantes químicos da rede de fibrina, e

anabólicos de proliferação e regeneração. Unidade

de fornecimento: bisnaga com 30g. A embalagem

deve apresentar a frase: venda proibida pelo

comercio. O fornecedor deve apresentar bula,

registro do produto na ANVISA e certificado de

boas práticas de fabricação - CBPF em

conformidade com as resoluções vigentes na

ANVISA. Em caso do fabricante fora do MERCOSUL,

apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

UND 200 ABBOTT/IRUXOL R$ 13,32 R$ 2.664,00

VALOR TOTAL DO LOTE 25 R$ 2.664 (Dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais).

LOTE 28

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.
STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (mart.) Covile -

extrato seco 50%. Pomada de 60 mg/g - bisnaga 20 g.
UND 1500

PSEN/

FITOSCAR
R$ 59,90 89.850,00

VALOR TOTAL DO LOTE 28 R$ 89.850,00 (Oitenta e nove mil oitocentos e cinqüenta

reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 97.664,00 (Noventa e sete mi

seiscentos e sessenta e quatro 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 016-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
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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 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

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-PARTICÍPANTES/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.
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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

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 julgáveís 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
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9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a pubiicação 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 016-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 igual

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 03 de agosto de 2021.

SILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Óraão Gerenciador

Lívia maria bomfim mendes aguiar

Secretaria Municipai de Saúde

Órgão Participante

LORENA ARAÚJO DE
Aisin^do de forma digital por
LORENA ARAUX) DE

ANDRADE:00278792324 ANDMoe.oo2787923M
Oidcc 2021.03.03 08.31 S9^)3'aO'

call med comercio de med. e representação ltda

Lorena Araújo de Andrade

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNfCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 016-S/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS m 049<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
n« 8.666/93, Lei Federai n» 10.520/2002, Decreto Municipal ns 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,
considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 01&-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
n« 457S do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n® 108 do dia 11 de junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do
dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata n® 049-S/2021. RESOLVE registrar os preços
da{s) empresais) lndlcada{s) e qualificadais) nesta ATA, de acordo com a classificação por eia(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.® 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 CURATIVOS
INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRECD U

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado,

Inscrita no CNPJ/MF sob n® 14.224.864/0001-00, localizada no endereço Alameda Salvador Shopping, 1057, Torre

América, Sala 210, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-790, telefone i7l) 3272-5820, neste ato representada

pela Sra. Caroline de Jesus Mota, inscrito no CPF n® 862.371.465-20 e RG n® 15025939-55, residente e domiciliada na Rua
Itaparica, n® 13 B, Paripe, Salvador - BA.

LOTEIS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO de alglnato, carboximetllcelulose e fibras

de nyion impregnadas com prata metálica c

revestidas em ambas as faces externa por um filme

composto de acriíato de meti! etileno com

perfurações, medindo 10x10 cm, absorvente, atóxica,

hípoalergênica, embalada individuaimente em

material que promova barreira antimicrobiana e

abertura asséptica.

UND 500 SYSTAGENIX R$48,00 RS 24.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 15 R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

i.l. Os órgãos e entidades, benéfltiários desta Ata. deverão solicitâr, 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,
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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 016-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 ttabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-íhe 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
CNPi 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 VAUDADE 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 as disposições contidas no are. 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
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 aôs preços registrados e O fomecedor, mediante fequeflmíntO
devidamente comprovado, nSo puder cumprir o compromiS!k>, o órgão gerenciador poderái
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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/APESISTAS

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 PE PREÇOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pieno direito;

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

a) 3(s) detentOfa($) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

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

não aceitar su8(s) justific3tiva{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 Xli, 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 re^strados 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 impos5lbilitada(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) dctcntora(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 a 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
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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) ínteressado(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 fwados 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 Ofídal

do Município.

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

administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO N« 016-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 abaixa assinadas.

Itabuna-BA, 03 de agosto de 2021.

^  lUftY^VA VANDERIEI

Departamento de Licitações

Óraõo Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMHM MENDES AGUIAR ✓

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

HL MED COMERCIAL DE

/^Ü/i&ã'ne. /de
:iAL DE PRODUTOS HOSPITALARES Emâj ^
CaroMne de Jesus Mota

Fornecedor -^^5^ ̂
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ESTADO DA BAHIA

MUNfCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N2 016-S/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9 049>S/2021

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

Departamento de Licitação, neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal
n® 8.666/93, Lei Federal ns 10.520/2002, Decreto Municipal n® 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. publicado no DOM
n« 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n® 108 do dia 11 de junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DÊ PREÇOS-SRP, Ata ns 049-S/2021, RESOLVE registrar os preços

da(5) empresa(s) Indlcada(s) e qualiflcada($) 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
pS 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.s 25.375/2005, 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 CURATIVOS
INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREGO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETTíÔNICO 016-S/2021 -
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAURES EIRELl, Pessoa Jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob nS 14.224.864/(^01-00, localizada no endereço Alameda Salvador Shopping, 1057, Torre

América, Sala 210, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-790, telefone (71) 3272-5820, neste ato representada

pela Sra. Caroline de Jesus Mota, inscrito no CPF ns 862.371.465-20 e RG nS 15025939-55, residente e domiciliada na Rua

Itaparica, n« 13 B, Paripe, Salvador - BA.

LOTE 15

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO qUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO de alginato, carboxlmetilceiuiose e Rbras

de nylon impregnadas com prata metálica e

revestidas em ambas as faces externa por um filme

composto de acrilato de meti! etileno com

perfurações, medindo 10x10 cm, absorvente, atóxica,

hipoalergênica, embalada individualmente em

material que promova barreira antimicrobiana e

abertura asséptica.

UNO SOO SYSTA6ENIX R$ 48,00 RS 24.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 15

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,
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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 016-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-íhe 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
peta 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.
4.7.0 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 VAUDADE 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. 55, 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.

5.8. Quando o preço de mercado torna-se superior aôs preços registrados e o fomecedor, medianté reQUeflmentO
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerortciador poderá:
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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 Of>ortunldade 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.

ClAUSUU 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 licitatòrio, mediante previa consulta ao órgão

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2. Os órgãos e entidades que não partidparem 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 DÊ SAÚDE, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DQ CANCELAMENTO DO REGISTRO PE 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) detentor3(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante
não aceitar sua(s) ju5tificativa(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. 1 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(5} detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar imposs!bilitada(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) detcntora(5) 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-SG 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 bancaria e outras juigáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA
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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) íntere5sado{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 rondições 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 respeaivo 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 Nfi 016-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-5RP.
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, 03 de agosto de 2021.

TDRY SILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Óraõo Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

HL MED COMEROAL DE PRODUTOS HOSPITALARES Em^
Caroline de Jesus Mota ^

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N9 016-S/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 050-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 8.666/93, Lei Federal n^ 10.520/2002, Decreto Municipal 9.408/11 e as demais normas

legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, publicado no DOM n9 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU 108 do dia 11 de junho

de 2021, página 179 e o Jornal Correio do dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP,

Ata n9 050-S/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada{s) e qualificada(5) 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 D

CURATIVOS INDUSTRIALIZADOS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO

016-S/2021 - Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob ns 39.808.530/0001-04, localizada no endereço Rua Rui Barbosa, 269, bairro de Fátima,

Serra - ES, CEP 29160-750, telefone (27) 3183-6935, neste ato representada pelo Sr. MARCOS ANTONIO

VILELA DE ALMEIDA, inscrito no CPF ns 478.113.317-72 e RG ns 275601-ES, residente e domiciliado à B-3, ns

156, bairro de Fátima, Serra - ES.

LOTE 02

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

ALGINATO Fita Curativo composto de alginato de

cálcio na apresentação de fita para o

preenchimento de cavidade, estéril 2g/30 cm.

UND 500
CASEX/

ALGICARE
RS 11,10 R$ 5.550,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02

quinhentos e cinqüenta reais).

LOTE 13

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL
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01.

CURATIVO de Alginato de Cálcio e Sódio estéril,

constituído por polímero natural de alginato de

cálcio e sódio, composto por unidades

monoméricas de ácido a-L-gulurônico e ácido P-D-

manurônico, embalado em envelope grau

cirúrgico. Embalagem: individual tamanho

aproximado 15 CM X ISCiVI. Contendo os dados

de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro

no Ministério da Saúde.

CASEX /
R$ 20,00UND 1500

ALGICARE
R$ 30.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 13 R$ 5.550,00 (Cinco mil quinhentos
e cinqüenta reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 35.550,00 (Trinta e cinco mil

quinhentos e cinqüenta 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 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 016-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

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.
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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 n9 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

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.
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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 porcento) 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, tnc. I a XII, ou

XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução totai 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 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

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.
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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 Oficiai do Município.

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

administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO Ns 016-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, 03 de agosto de 2021.

VANDERLEI

Departamento de Licitações

Ói^ão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

MABCOS AlVTONIO

VILELA DE
ALMEII)A:47B11331772

Assinado dlgltalmonle
por MARCOS ANTONIO
VILELA DE

ALMEIDA:47ail331772

Dala: 2nJI.0B.03

08:29 2C 4)300

LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
MARCOS ANTONIO VILELA DE ALMEIDA

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNfCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N9 016-S/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 050-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 n^ 8.666/93, Lei Federai n2 10,520/2002, Decreto Municipal n^ 9.408/11 e as demais normas

legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, publicado no DOM n2 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n^ 108 do dia 11 de junho

de 2021, página 179 e o Jornal Correio do dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP,

Ata n2 050-S/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(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 n2 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:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de

CURATIVOS INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

empresa para AQUISIÇÃO D

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO

016-S/2021 - Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ/MF sob ns 39.808.530/0001-04, localizada no endereço Rua Rui Barbosa, n2 269, bairro de Fátima,

Serra - ES, CEP 29160-750, telefone (27) 3183-6935, neste ato representada pelo Sr. MARCOS ANTONIO

VILELA DE ALMEIDA, inscrito no CPF ns 478.113.317-72 e RG ns 275601-ES, residente e domiciliado à B-3, n9

156, bairro de Fátima, Serra - ES.

LOTE 02

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

ALGINATO Fita Curativo composto de alginato de

cálcio na apresentação de fita para o

preenchimento de cavidade, estéril 2g/30 cm.

UND 500
CASEX/

ALGICARE
RS 11,10 RS 5.550,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R< 5.550.00 ÍCinco mil

quinhentos e cinqüenta reais).

LOTE 13

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL
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01.

CURATIVO de Alginato de Cálcio e Sódio estéril,

constituído por polímero natural de alginato de

cálcio e sódio, composto por unidades

monoméricas de ácido a-L-gulurônico e ácido (3-0-

manurônico, embalado em envelope grau

cirúrgico. Embalagem: Individual tamanho

aproximado 15 CM X 15CM. Contendo os dados

de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro

no Ministério da Saúde.

UND 1500
CASEX /

ALGICARE
R$ 20,00 R$ 30.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 13 R$ 5.550,00 (Cinco mil quinhentos

e cinqüenta reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 35.550,00 (Trinta e cinco mil

quinhentos e cinqüenta reais). "

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES 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 016-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.

CLAUSULA 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.
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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 n9 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

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.
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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 CANCEUMENTQ 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{5) 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 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 outf^as

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.
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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 N® 016-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 igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 03 de agosto de 2021.

HWV-SftVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LIVlA MARIA BOMFÍM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

Assinado cltultAlmeota

I^ÇOS^ONiO

08:29:26 -0300

LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LIDA

MARCOS ANTONIO VILELA DE ALMEIDA

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 016-5/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 OSl-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. iury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal

ns 8,666/93, Lei Federai 10.520/2002, Decreto Municipal ns 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
ns 4575 do dia 10 de Junho de 2021, página 03, DOU n^ 108 do dia 11 de Junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de Junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata OSl-S/2021, RESOLVE registrar os preços

da(s) empresais) 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

n9 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 CURATIVOS

INDUSTRIALIZADOS.

CLAUSULA SEGUNDA • DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021 -

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: MEDICAL7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob ns 36.315.577/0001-30, localizada no endereço Av. Luis Viana Filho, ns 13223, Hangar 1, sala

206, São Cristóvão, Salvador - BA, telefone (71) 3052-8690, neste ato representada pelo Sr. Jatro Rangel Cabral de Roma,

inscrito no CPF ns 813.989.995-04 e CNH n® 01374985297, residente e domiciliado no Sitio Pombal, n® 300, Ed. Parque

Ibirapuera, apt°. 1301, Pituaçu, Salvador - BA.

LOTE 04

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BANDAGEM Inelástíca impregnada com pasta

contendo óxído de zinco, glicerol, óleo de rícino, água

deionizada e goma acácia, embalada individualmente

em envelope PET/PE leitoso, registro na Anvisa como

correlato classe de risco III (produtos destinados a ser

usados principalmente em feridas que tenham

produzido ruptura da derme e que somente podem

cicatrizar por segunda intenção). Medindo

aproximadamente 10 cm de largura X 9m de

comprimento.

UND 1500
LM FARMA

CURATEC
RS 26,66 RS 39.990,00

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 39.990,00 (Trinta e nove mil novecentos

e noventa reais).
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LOTE 06

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BOTA de unna, bandagem elástica de gaze branca,

estéril, dimensões 10 cm por 9 metros, impregnada

com pasta não solídificável, oxido de zinco, acácia,

giicerina, óleo de rícino e petróleo branco ou similar

que evite o endurecimento da gaze. Embalagem

individual.

UND 700
LM FARMA

CURATEC
R$ 24,28 RS 16.996,00

VALOR TOTAL DO LOTE 06

noventa e seis reais).

LOTE 16

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO hidrocolóide composto por uma camada

interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC -

carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e/ou

polímeros elastômericos, conservantes e uma camada

externa de filme de poliuretano. Embalagem:

Individualmente tamanho aproximado 20CM X20CM.

Contendo os dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UND 500
LM FARMA

CURATEC
RS 31,60 R$ 15.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE 16

LOTE 17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO hidrocolóide composto por uma camada

interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC -

carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e/ou

polimeros elastômericos, conservantes e uma camada

externa de filme de poliuretano. Embalagem:

Individualmente tamanho aproximado 15CM X15CM,

Contendo os dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UND 500
LM FARMA

CURATEC
RS 17,50 RS 8.750,00

VALOR TOTAL DO LOTE 17

reais).

LOTE 18

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01,

CURATIVO primário composto por tecido de carvão

ativado impregnado com íons de prata envolto por

camada de nylon com baixa aderência, flexível, selada

em toda sua extensão, atóxica, hipoalergênica, estéril,

medindo ISxlScm, embalado Individualmente em

material que promova barreira microbiana e abertura

asséptica.

UND 2000
LM FARMA

CURATEC
RS 50,35 R$ 100.700,00

VALOR TOTAL DO LOTE 18

LOTE 20
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

GEL estéril, composto por base hldrofilica, contendo

carbopol e propilenoglicol enriquecida, com ácidos

graxos essenciais (AGE), Apresentação bisnaga

contendo no mínimo 30 g. Embalagem acondicionada

individualmente de acordo com RDC185/ ANVISA sobre

normas de embalagem que garanta a integridade do

produto até o momento da sua utilização, permita

abertura e transparência com técnica asséptica,

constando externamente dados de identificação do

produto número de lote tempo de validade da

esterilização de no mínimo dois anos a partir da data

de esterilização dados de identificação do fabricante,

número de registro no Ministério da Saúde. Na entrega

o produto deve ter o prazo de validade de no minimo

12 meses. A embalagem secundaria deve ser conforme

a  praxe do fabricante, de forma a garantir a

integridade do produto durante o armazenamento até

o momento do uso.

UND 2500
LM FARMA

CURATEC
R$ 18,37 R$ 45.925,00

VALOR TOTAL DO LOTE 20 ...

novecentos e vinte e cinco reais).

.R$ 45.925,00 (Quarenta e cinco mil

LOTE 21

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

GEL hidroativo, absorvente e hidratante para

tratamento de feridas composto por

Carboximetilcelulose sódica, Alginato de cálcio e sódio,

propilenoglicol. Embalagem: tubo contendo no mínimo

30g, primaria acondicionada 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; conforme RDC

185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o

próprio produto deve conter informações de

identificação e características do produto, tais como:

nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de

validade do produto, nome do responsável técnico,

registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser

conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a

integridade do produto durante o armazenamento até

o momento do uso; o produto deve obedecer a

qualquer legislação que seja inerente ao mesmo.

Embalagem primaria e Und. secundaria rotuladas

conforme a RDC 18S/01/ANVISA.

UND 1500
LM FARMA

CURATEC
RS 65,07 R$ 97.605,00

VALOR TOTAL DO LOTE 21

e cinco reais).

.R$ 97.605,00 (Noventa e sete mil seiscentos

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 325.766,00 (Trezentos e vinte e cinco
mil setecentos e sessenta e seis reais).

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Connissão 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 016-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 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 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

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.
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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-PARTICIPANTE5/ADESISTAS

5.1. 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 a 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 CANCEUMENTO 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 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

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.
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CLÁUSUU 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) ínteressado{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 016-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 igual

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 03 de agosto de 2021.

"""-^^ÍÕSVSÍLVAVANDERLEI
Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

MEDICAL 7 COMERCIO DE Assinado de forma digitai por MEDICAL

MATERIAIS HOSPITAI ARES ̂ comercio de materiaisIVIM I CrtlMIO nuon I ALMrtCO hospitalares LTDA;36315577000130

LTDA:36315577000130 Dados:2021.08.11 12:41:31 -03'00'

MEDICAL7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Jairo Rangel Cabral de Roma

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N2 016-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS 051-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, Ítabuna-BA,

Departamento de Licitação, neste ato representada pelo Sr. iury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, li, da Lei Federal
nS 8.666/93, Lei Federal n^ 10.520/2002, Decreto Municipal nS 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
n2 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n® 108 do dia 11 de junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata nS 051-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 editai, 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 CURATIVOS

INDUSTRIALIZADOS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: MEDÍCAL7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob n® 36.315.577/0001-30, localizada no endereço Av. Luis Viana Filho, n® 13223, Hangar 1, saia

206, São Cristóvão, Salvador - BA, telefone (71) 3052-8690, neste ato representada pelo Sr. Jairo Rangel Cabral de Roma,

inscrito no CPF nS 813.989.995-04 e CNH n2 01374985297, residente e domiciliado no Sitio Pombal, nS 300, Ed. Parque

Ibirapuera, apt". 1301, Pituaçu, Salvador - BA.

LOTE 04

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BANDA6EM Inelástica impregnada com pasta

contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água

deionizada e goma acácia, embalada individualmente

em envelope PET/PE ieitoso, registro na Anvisa como

correlato classe de risco III (produtos destinados a ser

usados principalmente em feridas que tenham

produzido ruptura da derme e que somente podem

cicatrizar por segunda intenção). Medindo

aproximadamente 10 cm de largura X 9m de

comprimento,

UND 1500
LM FARMA

CURATEC
R$ 26,66 R$ 39.990,00

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 39.990,00 (Trinta e nove mil novecentos

e noventa reais).
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LOTE 06

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BOTA de unna, bandagem elástica de gaze branca,

estéril, dimensões 10 cm por 9 metros, impregnada

com pasta não solidificável, oxido de zinco, acácia,

glicerina, óleo de rícino e petróleo branco ou similar

que evite o endurecimento da gaze. Embalagem

individual.

UND 700
LM FARMA

CURATEC
R$ 24,28 R$ 16.996,00

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 16.996,00

noventa e seis reais).

Dezesseis mil novecentos e

LOTE 16

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO hidrocolóide composto por uma camada

interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC -

carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e/ou

polímeros elastômericos, conservantes e uma camada

externa de filme de poliuretano. Embalagem:

Individualmente tamanho aproximado 20CM X20CM.

Contendo os dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UND 500
LM FARMA

CURATEC
R$ 31,60 R$ 15.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE 16

LOTE 17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO hidrocolóide composto por uma camada

interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC -

carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e/ou

polímeros elastômericos, conservantes e uma camada

externa de filme de poliuretano. Embalagem:

Individualmente tamanho aproximado 15CM X15CM.

Contendo os dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UND 500
LM FARMA

CURATEC
R$ 17,50 R$ 8.750,00

VALOR TOTAL DO LOTE 17

reais).

LOTE 18

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO primário composto por tecido de carvão

ativado impregnado com íons de prata envolto por

camada de nylon com baixa aderência, flexível, selada

em toda sua extensão, atóxica, hipoalergênica, estéril,

medindo ISxlScm, embalado individualmente em

material que promova barreira microbiana e abertura

asséptica.

UND 2000
LM FARMA

CURATEC
R$ 50,35 R$ 100.700,00

VALOR TOTAL DO LOTE 18

LOTE 20
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

GEL estéril, composto por base hidrofilica, contendo

carbopol e propilenoglicol enriquecida, com ácidos

graxos essenciais (AGE), Apresentação bisnaga

contendo no mínimo 30 g. Embalagem acondicionada

individualmente de acordo com RDC185/ ANVISA sobre

normas de embalagem que garanta a integridade do

produto até o momento da sua utilização, permita

abertura e transparência com técnica asséptica,

constando externamente dados de identificação do

produto número de lote tempo de validade da

esterilização de no mínimo dois anos a partir da data

de esterilização dados de identificação do fabricante,

número de registro no Ministério da Saúde. Na entrega

o produto deve ter o prazo de validade de no mínimo

12 meses. A embalagem secundaria deve ser conforme

a  praxe do fabricante, de forma a garantir a

integridade do produto durante o armazenamento até

o momento do uso.

UND 2500
LM FARMA

CURATEC
R$ 18,37 R$ 45.925,00

VALOR TOTAL DO LOTE 20 ...

novecentos e vinte e cinco reais).

.R$ 45.925,00 (Quarenta e cinco mil

LOTE 21

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

GEL hidroativo, absorvente e hidratante para

tratamento de feridas composto por

Carboximetílcelulose sódica, Alginato de cálcio e sódio,

propilenoglicol. Embalagem: tubo contendo no mínimo

30g, primaria acondicionada 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; conforme RDC

185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o

próprio produto deve conter informações de

identificação e características do produto, tais como:

nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de

validade do produto, nome do responsável técnico,

registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser

conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a

integridade do produto durante o armazenamento até

o momento do uso; o produto deve obedecer a

qualquer legislação que seja inerente ao mesmo.

Embalagem primaria e Und. secundaria rotuladas

conforme a RDC 185/01/ANVISA.

UND 1500
LM FARMA

CURATEC
R$ 65,07 R$ 97.605,00

VALOR TOTAL DO LOTE 21

e cinco reais).

.R$ 97.605,00 (Noventa e sete mil seiscentos

VALOR TOTAL DOS LOTES

mil setecentos e sessenta e seis reais).

.R$ 325.766,00 (Trezentos e vinte e cinco

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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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 016-5/2021, 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.

CLAUSULA 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:

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.
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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

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.
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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 NS 016-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, 03 de agosto de 2021.

tWY-SttVÁVANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOr^lM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

MEDICAL 7 COMERCIO DE Assinado de forma digitai por MEDICAL

MATERIAIS HOSPITALARES ̂ SrS°E~3,'5577ooo,3o
LTDA:363155770001 30 Dados; 2021,08.11 12:41;31 -0300'

MEDICAL7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Jairo Rangel Cabral de Roma

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 016-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 0S2-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 ne 10.520/2002, Decreto Municipal ne 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
pe 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU ne 108 do dia 11 de junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ne 052-S/2021, RESOLVE registrar os preços

da(s) empresais) indicadals) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a ciassificação 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
ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.e 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 CURATIVOS

INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021 -

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICO, 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 u' 5998220-90 SSP/BA e do
CPF/MF 647.041.225-49, residente na Rua Sergipe, 380, Jardim Vitória, Itabuna-Bahia.

LOTE 22

ITEM

01.

DISCRIMINAÇÃO

LOÇÃO hidratante, para uso externo, a base de ácidos

graxos essenciais, vitaminas A e E e ácido linoieico.

Embalagem contendo 200ml. As seguintes informações

deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente no

produto ou impressas no rotuio pelo fabricante e

colada diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do

fabricante, marca do produto, endereço, quantidade,

composição, prazo de validade, bem como sobre os

riscos que apresentam a saúde e segurança dos

consumidores, norma{s) e registro(s) na ANVISA 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

UND

QUANT

2500

MARCA

NUTRIEX

VALOR

UNITÁRIO

R$ 7,19

TOTAL

R$ 17.975,00
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VALOR TOTAL DO LOTE 22 R$ 17.975,00 (Dezessete mil novecentos e

setenta e cinco reais).

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES 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 016>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.

CLAUSULA 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

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 NÃ0-PARTICIPANTE5/ADES1STAS

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 SECRETARI

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 XVIÍ, 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 XfV 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.
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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 016-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal n2 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, 03 de agosto de 2021.

^Í^RftíLVA VANDERLEI
Departamento de Licitações

rgõo Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

Assinado Oigilalrnenle por JOÃO MARINHO GALVAO BISNST0:G4704122549
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNfCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 016-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS 052-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

ns 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 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM

ns 4575 do dia 10 de Junho de 2021, página 03, DOU n^ 108 do dia 11 de junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata 052-S/2021, RESOLVE registrar os preços

da(s) empresais) 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

n5 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 CURATIVOS

INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA • DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021 -

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICO, 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 22

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

LOÇÃO hidratante, para uso externo, a base de ácidos

graxos essenciais, vitaminas A e E e ácido linoleico.

Embalagem contendo 200mi. As seguintes informações

deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente no

produto ou impressas no rotulo pelo fabricante e

colada diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do

fabricante, marca do produto, endereço, quantidade,

composição, prazo de validade, bem como sobre os

riscos que apresentam a saúde e segurança dos

consumidores, norma(s) e registro(s) na ANViSA 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 2500 NUTRIEX R$ 7,19 R$ 17.975,00
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

VALOR TOTAL DO LOTE 22 R$ 17.975,00 (Dezessete mü novecentos e

setenta e cinco reais).

CUUSUU 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 n2 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 melo 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 016-5/2021, 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 peio 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 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
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:

2
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

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 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 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

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.
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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 Ne 016-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 igual

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 03 de agosto de 2021.

ÍURr-sitVXrVANDERLEI
Departamento de Licitações

Órgõp Gerenciador

LÍVIA MARIA BOInMm^MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

Assinado digitalmente por JOÃO MARINHO GALVAO BISNETO:64704122549
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 016-S/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS 053-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 ns 8.666/93, Lei Federal n^ 10.520/2002, Decreto Municipal ns 9.408/11 e as demais normas

legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, publicado no DOM n^ 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n- 108 do dia 11 de junho

de 2021, página 179 e o Jornal Correio do dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP,

Ata n9 053-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.^ 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
CURATIVOS INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO

016-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 n^ 09.342.946/0001-00, localizada no endereço Rua Itagi, ns 413, Galpão n
10, Quadra 09, Lote 14 a 17, Jd. Belo Horizonte, Pltanguelras, CEP 42.701-370, telefone (71) 3045-9781, neste
ato representada pelo Sr. Kalíl Auad Brandao, inscrito no CPF nS 708.920.675-00 e RG 05263435-32, residente

e domiciliado na Rua Ceará, n^ 1230, apts 1102, Pituba, Salvador - BA.

LOTE 12

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

CURATIVO de Alginato de Cálcio constituído por

fibras de alginato de cálcio, que absorvem o

01.
exsudato de ferida formando uma camada de gel,

Característica{s): estéril, pode ser dobrada ou

recortada afim de acomodar-se no leito da ferida,

tamanho 10x20 cm.

UND 2000
CARDINAL/

9238
R$ 12,00

RS

24.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 12 Vinte e quatro mil reais).

LOTE 14

%8slnado'^gitaiinente por:
: KALIL AUAO BRANOAO

SijB autenticidade iwde aer confirmada iSua autenticidade oode aer confirmada no endereço:
^íillp.7i'www.ggi|jiu.yuv.ur/«»»iiiaum'ülgilal.«
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO de Alginato de Cálcio e Sódio estéril,

constituído por polímero natural de alginato de

cálcio e sódio, composto por unidades

monoméricas de ácido a-L-guiurônico e ácido P-

D-manurônico, embalado em envelope grau

cirúrgico. Embalagem: individual tamanho

aproximado 10 CM X IQCM. Contendo os dados

de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro

no Ministério da Saúde.

UND 1500
CARDINAL/

9236
R$ 6,50 R$ 9.750,00

VALOR TOTAL DO LOTE 14

e cinqüenta reais).

LOTE 23

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

PLACA DE PHMB cobertura 100% Algodão,

impregnada com PHMB (polihexametileno de

biguanida a 0,2%). Composição: Cobertura 100%

algodão estéril, contendo PHMB

(polihexametileno de biguanida a 0,2%).

UND 500
CARDINAL/

6662
R$ 9,00 R$ 4.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 23

quinhentos reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 38.250,00 (Trinta e oito mil
duzentos e cinqüenta reais).

CLAUSULA 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 016-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 ksslnadomgttsimsc
■KALILAUADeRANOAO

O
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNIGIPAL DE SAÚDE

CNPJ; 08.218.991/0001-95

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 reapresentaçâo, 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 reapresentaçâo.

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 n5 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.

' O' 3ssinado digltalmente por:
KALIUAUADBRANDAO PrcfGltUfa MUüicípal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sua autenticidade pode >er confirmada n
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 08.218.991/0001-95

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 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 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 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

iulgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.

ssmaoo.digctaimsat

KALIL AUAD BRANOAO
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

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 Editai 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 Ne 016-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, 03 de agosto de 2021.

SüRrSTtVAWNDERLEI
Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

Assinado dlgitaim«nte por;
KAMl AUAD BRANDAO

Siia autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.$erpro.gov.Dr/asslnsdor-dlgltai>

PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI

Kalíl Auad Brandao

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ; 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUIMÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N9 016-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 053-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, ttabuna-

BA, 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 n® 10.520/2002, Decreto Municipal n^ 9.408/11 e as demais normas

legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, publicado no DOM n^ 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n^ 108 do dia 11 de junho

de 2021, página 179 e o Jornal Correio do dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP,

Ata n9 053-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.9 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

CURATIVOS INDUSTRIALIZADOS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO

016-S/2021 - Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: PRIME MEDICAI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI, Pessoa Jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n^ 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 n^ 708.920.675-00 e RG 05263435-32, residente

e domiciliado na Rua Ceará, ns 1230, apts 1102, Pituba, Salvador - BA.

LOTE 12

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

CURATIVO de Alginato de Cálcio constituído por

fibras de alginato de cálcio, que absorvem o

01.
exsudato de ferida formando uma camada de gel,

Característica{s): estéril, pode ser dobrada ou

recortada afim de acomodar-se no leito da ferida,

tamanho 10x20 cm.

UND 2000
CARDINAL/

9238
RS 12,00

RS

24.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 12 Vinte e quatro mil reais).

LOTE 14 Sjjiyw^ticjdedé pod« f«r çor^flrniAda /lo sçonnrtTfAM no «ndoroeo t
.ur/d&biiiAüur"ulyitat.''wwvii;sei|jm.yL

1
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

CURATIVO de Alginato de Cálcio e Sódio estéril.

constituído por polímero natural de alginato de

cálcio e sódio, composto por unidades

monoméricas de ácido a-L-gulurònico e ácido (3-

01.
D-manurônico, embalado em envelope grau

cirúrgico. Embalagem: individual tamanho

aproximado 10 CM X lOCM. Contendo os dados

de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro

no Ministério da Saúde.

UND 1500
CARDINAL/

9236
R$ 6,50 R$ 9.750,00

VALOR TOTAL DO LOTE 14

e cinqüenta reais).

LOTE 23

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

PLACA DE PHMB cobertura 100% Algodão,

impregnada com PHMB (polihexametileno de

biguanida a 0,2%). Composição: Cobertura 100%

algodão estéril, contendo PHMB

(polihexametileno de biguanida a 0,2%).

UND 500
CARDINAL/

6662
R$ 9,00 RS 4.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 23 R$ 4.500,00 (Quatro mil e

quinhentos reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 38.250,00 (Trinta e oito mil

duzentos e cinqüenta reais).

CLAUSULA 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 016-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.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO ssinado^gltalmente por;
;KALIL AUAD BRAKDAO

SÚB autenticidade pode ser cóndrinada no ènderccó l
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

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 n5 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.
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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 impossibllitada(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 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

juigáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.

ssTnadg^lgOmêõt^^
KALILAUAD BRANDAO
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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 N® 016-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, 03 de agosto de 2021.

lURY SILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFiM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipa! de Saúde

Órgão Participante

o

Sua autenticidade pede ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-dlglta)>
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Kalll Auad Brandao

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N2 016-S/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS 054-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 ns 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 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
publicado no DOM ns 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU ns 108 do dia 11 de junho de 2021, página

179 e o jornal Correio do dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata 054-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) quantldade{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 CURATIVOS

INDUSTRIALIZADOS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-
S/2021 ~ Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: TECMEDICA HOSPITALAR LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nS

004.021.332/0001-03, localizada no endereço Rua da Mouraria, ns 15,12 andar, Nazaré, Salvador - BA, CEP 40.040-

090, telefone (71) 3496 2600, neste ato representada pelo Sr. Everaldo Costa Menezes, inscrito no CPF ns

197.044.705-25 e RG 01617280-90, residente e domiciliado na Rua Alberto Silva, ns 291, Itaigara, Salvador-BA.

LOTE 08

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO AG+ -, estéril, não aderente, em placa,

composto por de fibras de 100%

carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto

de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-

acético). Tamanho 10 x lOcm. Com costuras de

celulose regenerada no sentido horizontal e vertical,

pode ser recortado em qualquer direção. Absorve

verticalmente e faz retenção do exsudato,

preenchendo os microcontornos no leito da ferida.

Indicado para feridas agudas ou crônicas, infectadas

ou com risco de infecçio e para feridas com ou sem

biofilme.

UND 300

AQUACEL

AG+/

CONVATEC

R$ 95,00 R$ 28.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$ 28.500,00 (Vinte e oito mll e
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quinhentos reais).

LOTE 09

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO AG+ estéril, não aderente, em placa,

composto por de fibras de 100%

carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto

de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-

acético). Tamanho 15 x IScm. Com costuras de

celulose regenerada no sentido horizontal e vertical,

pode ser recortado em qualquer direção. Absorve

verticalmente e faz retenção do exsudato,

preenchendo os microcontornos no leito da ferida.

Indicado para feridas agudas ou crônicas, infectadas

ou com risco de infecçio e para feridas com ou sem

biofilme.

UND 300

AQUACEL

AG+/

CONVATEC

R$ 141,00 R$ 42.300,00

VALOR TOTAL DO LOTE 09

trezentos reais).

.R$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 70.800,00 (Setenta mil oitocentos

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 016-5/2021, 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.

CLAUSULA 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.
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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:

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 d

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.
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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 XI!, 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 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
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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 NS 016-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, 03 de agosto de 2021.

lURY SILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

P\/PDAI rin r*nCTA Assinado de forma digitaltVthMLUU t_U:)IA por eveRALDO COSTA

MENEZES:! 97044 menezes:i9704470525
Dados: 2021.08.02 16:11:54

/KJDZD .Q3,QQ,

TECMEDICA HOSPITALAR LTDA

Everaldo Costa Menezes

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N2 016-S/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS 054-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, 578, São Caetano, Itabuna-BA,

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

Federal n® 8.666/93, Lei Federal n® 10.520/2002, Decreto Municipal n^ 9.408/11 e as demais normas legais

aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
publicado no DOM n^ 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n® 108 do dia 11 de junho de 2021, página

179 e o Jornal Correio do dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata 054-S/2021,

RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(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 n^ 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 CURATIVOS
INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-
S/2021 - Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: TECMEDICA HOSPITALAR LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nS

004.021.332/0001-03, localizada no endereço Rua da Mouraria, ns 15, 12 andar, Nazaré, Salvador - BA, CEP 40.040-

090, telefone (71) 3496 2600, neste ato representada pelo Sr. Everaldo Costa Menezes, inscrito no CPF n2

197.044.705-25 e RG 01617280-90, residente e domiciliado na Rua Alberto Silva, n2 291, Itaigara, Salvador-BA.

LOTE 08

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO AG+ -, estéril, não aderente, em placa,

composto por de fibras de 100%

carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto

de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-

acético). Tamanho 10 x lOcm. Com costuras de

celulose regenerada no sentido horizontal e vertical,

pode ser recortado em qualquer direção. Absorve

verticalmente e faz retenção do exsudato,

preenchendo os microcontornos no leito da ferida.

Indicado para feridas agudas ou crônicas, infectadas

ou com risco de infecção e para feridas com ou sem

biofilme.

UND 300

AQUACEL

AG+/

CONVATEC

R$ 95,00 R$ 28.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$ 28.500,00 (Vinte e oito mll e
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quinhentos reais).

LOTE 09

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO AG+ estéril, não aderente, em placa,

composto por de fibras de 100%

carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto

de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-

acético). Tamanho 15 x IScm. Com costuras de

celulose regenerada no sentido horizontal e vertical,

pode ser recortado em qualquer direção. Absorve

verticalmente e faz retenção do exsudato,

preenchendo os microcontornos no leito da ferida.

Indicado para feridas agudas ou crônicas, infectadas

ou com risco de infecção e para feridas com ou sem

biofilme.

UND 300

AQUACEL

AG+/

CONVATEC

R$ 141,00 R$ 42.300,00

VALOR TOTAL DO LOTE 09

trezentos reais).

.R$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil

VALOR TOTAL DOS LOTES

reais).

.R$ 70.800,00 (Setenta mil oitocentos

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 016-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.

CLAUSULA 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.
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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 reapresentaçâo, 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 reapresentaçâo.

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;

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 ISJÃO-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.
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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 Federai 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 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

julgávels 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
everaido

COSTA «.MUAioocosT»
WNtZIS lt704470M5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

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 016-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

igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 03 de agosto de 2021.

''^ÜRY-SILVA VANDERLEI
Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipai de Saúde

Órgão Participante

P\/PDAI r^n rrsCTfl Assinado de forma digitaltVt«ALUU LU:) I A por evERALDO COSTA

M EN EZES: 197044 menezesii 9704470525
■7«ctc Dados:2021.08.02 16:11:54

TECMEDICA HOSPITALAR LTDA

Everaldo Costa Menezes

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNfCIPIO DE ilABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 016-5/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 055-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 n® 10.520/2002, Decreto Municipal ns 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o Julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
rS 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n^ 108 do dia 11 de Junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de Junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata nS 055-S/2021, RESOLVE registrar os preços

da(s) empresais) 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
n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.9 26.375/2005, e em conformidade com as

disposições a seguir:

CLÁUSUU PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE CURATIVOS

INDUSTRIALIZADOS.

CLÁUSULA SEGUNDA • DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021 -

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo;

NOME DA EMPRESA: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, sediada na Rua Doutor Altino Teixeira, 1102, Bairro Porto Seco

Pirajá, Cidade Salvador, Estado da Bahia, CEP: 41.233-010, telefone (71) 3347-1111 cadastrada no CNPJ do Ministério da

Fazenda sob o n® 01.884.446/0002-70, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representado por VANESSA

SIQUEIRA SOUZA, brasileira, analista de licitação, portador da cédula de identidade RG n' 07.545.911-66 SSP/BA e do

CPF/MF 946.129.515-49, residente na Travessa Teixeira Barros, 25, Brotas, Cidade de Salvador, Estado da Bahia.

LOTE 05

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

FABRICANTE

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BARREIRA em creme, hidrofóbico, proporcionando

proteção, maciez e restaurando o PH da pele ressecada

ou irritada pelas agressivas e secreções e efluentes de

incontinências e ostomias. Composto de: óleo mineral,

parafina líquida, petrolato, cera microcristalin, oleato de

gllcerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de

magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno,

propilparabeno, propilenoglicol. Embalagem de 60G.

UND 3050

COMFEEL/

COLOPLAST

REF. 4720

RS

45,00

R$

137.250,00

VALOR

duzent

TOTAL DO LOTE 05 R$ 137.250,00 (Cento e trinta e sete mil
os e cinqüenta reais).

LOTE 10

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

01.

CURATIVO com espuma de polluretano, antíbacteríano

contendo prata iônica como componente ativo, face

superior com filme de poliuretano para permeabilidade

seletiva com capacidade de absorção e retenção de

exsudação medindo 10x10 cm podendo ser recortado

em qualquer direção. Absorve e faz retenção do

exsudato, preenchendo os microcontornos no leito da

ferida. Indicado para feridas agudas ou crônicas,

infectadas ou com risco de infecção e para feridas com

ou sem biofilme.

UND 1500

BIATAIN AG/

COLOPLAST

REF. 39622

R$

49,95

R$
74.925,00

VALOR TOTAL DO LOTE 10 ...

novecentos e vinte e cinco reais).

.R$ 74.925,00 Setenta e quatro mil

LOTE 11

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO com espuma de poliuretano, antibacteriano

contendo prata iônica como componente ativo, face

superior com filme de poliuretano para permeabilidade

seletiva com capacidade de absorção e retenção de

exsudação medindo 15x15 cm podendo ser recortado

em qualquer direção. Absorve e faz retenção do

exsudato, preenchendo os microcontornos no leito da

ferida. Indicado para feridas agudas ou crônicas,

infectadas ou com risco de infecção e para feridas com

ou sem biofilme.

UND 1500

BIATAIN AG/

COLOPLAST

REF. 39625

RS

90,65

RS

135.975,00

VALOR

novecE

TOTAL DO LOTE 11 R$ 135.975,00 (Cento e trinta e cinco mil

ntos e setenta e cinco reais).

LOTE 19

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO, hidrofibra de aigínato de cálcio e

carboxilmetilcelulose, composto, no mínimo, por ácido

gulurônico acima de 60% para formação de um gel

coeso que não deixa resíduos na ferida e ácido

manuronico. Indicado para lesões altamente

exsudativas e controle de hemorragias leves. É

facultativa a presença de sódio. Deverá ser apresentado

em embalagem individual e estéril, tamanho 15x15. Na

embalagem deverá estar impresso dados de

identificação, procedência, data de fabricação, tipo de

esterilização, prazo de validade e registro no Ministério

da Saúde.

UND 300

BIATAIN AG/

COLOPUST

REF. 3715

RS

40,00

RS

12.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 19 R$ 12.000,00 (Doze mii reais).

LOTE 27

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

SOLUÇÃO para higienizaçâo da área peristomal e peri

fístulas, não necessita de enxágue, composta por

detergente anfótero, laurilsulfato de sódio,

propilenoglicol, alantoína, álcool isopropílico,

metilparabenos e água purificada. Frasco com

UND 2000

COMFEEL/

COLOPLAST

REF. 4710

RS

50,00

RS

100.000,00

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VANESSA
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aproximadamente 180 ml.

VALOR TOTAL DO LOTE 27 R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 460.150,00 (Quatrocentos e sessenta

mil cento e cinqüenta reais).

CUUSULA TERCEIRA - DAS CONDlCOES 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 016-5/2021, 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.

CLAUSULA 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 ns

8.666/93.

VANESSA Assinado de fomi
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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

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. 0 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 n9

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.
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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 N2 016-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, 03 de agosto de 2021.

WirrSítVA VANDERLEÍ

Departamento de Licitações

órgõü Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

VANESSA SIQUEIRA Assinado de forma digitai por VANESSA
SIQUEIRA SOUZA;94612951549

SOUZA;9461 2951 549 Oados: 202I.O8.03 09:35;52 -03'00'
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 016-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 048-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 OSS-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
ns 8.666/93, Lei Federal ns 10.520/2002, Decreto Municipal n® 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
n2 4575 do dia 10 de junho de 2021, página 03, DOU n2 108 do dia 11 de junho de 2021, página 179 e o Jornal Correio do

dia 11 de junho de 2021, página 07, para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ns 055-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)

quantldade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.® 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 CURATIVOS

INDUSTRIALIZADOS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos Insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 016-S/2021 -

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, sediada na Rua Doutor Altino Teixeira, 1102, Bairro Porto Seco

Pirajá, Cidade Salvador, Estado da Bahia, CEP: 41.233-010, telefone (71) 3347-1111 cadastrada no CNPJ do Ministério da

Fazenda sob o ns 01.884.446/0002-70, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representado por VANESSA
SIQUEIRA SOUZA, brasileira, analista de licitação, portador da cédula de identidade RG n" 07.545.911-66 SSP/BA e do

CPF/MF 946.129.515-49, residente na Travessa Teixeira Barros, 25, Brotas, Cidade de Salvador, Estado da Bahia.

LOTE 05

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

FABRICANTE

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

BARREIRA em creme, hidrofóbico, proporcionando

proteção, maciez e restaurando o PH da pele ressecada

ou irritada pelas agressivas e secreções e efluentes de

incontinênclas e ostomlas. Composto de: óleo mineral,

parafina líquida, petrolato, cera microcristalin, oleato de

gllcerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de

magnésio, ciclometicona, gllcerina, metilparabeno,

propilparabeno, propilenoglicol. Embalagem de 60G.

UND 3050

COMFEEL/

COLOPLAST

REF. 4720

R$

45,00

R$

137.250,00

VALOR

duzent

TOTAL DO LOTE 05 R$ 137.250,00 (Cento e trinta e sete mil
os e cinqüenta reais).

LOTE 10

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND 1 QUANT MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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01.

CURATIVO com espuma de políuretano, antibacterlano

contendo prata iônica como componente ativo, face

superior com filme de políuretano para permeabilidade

seletiva com capacidade de absorção e retenção de

exsudaçâo medindo 10x10 cm podendo ser recortado

em qualquer direção. Absorve e faz retenção do

exsudato, preenchendo os microcontornos no leito da

ferida. Indicado para feridas agudas ou crônicas,

infectadas ou com risco de infecção e para feridas com

ou sem biofilme.

UND 1500

BIATAIN AG/

COLOPLAST

REF. 39622

R$

49,95

R$

74.925,00

VALOR TOTAL DO LOTE 10 ...

novecentos e vinte e cinco reais).

.R$ 74.925,00 Setenta e quatro mil

LOTE 11

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO com espuma de políuretano, antibacteriano

contendo prata iônica como componente ativo, face

superior com filme de políuretano para permeabilidade

seletiva com capacidade de absorção e retenção de

exsudaçâo medindo 15x15 cm podendo ser recortado

em qualquer direção. Absorve e faz retenção do

exsudato, preenchendo os microcontornos no leito da

ferida. Indicado para feridas agudas ou crônicas,

infectadas ou com risco de infecção e para feridas com

ou sem biofilme.

UND 1500

BIATAIN AG/

COLOPLAST

REF. 39625

R$

90,65

R$

135.975,00

VALOR

novecc

TOTAL DO LOTE 11 R$ 135.975,00 (Cento e trinta e cinco mil

ntos e setenta e cinco reais).

LOTE 19

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO, hidrofibra de alginato de cálcio e

carboxílmetilcelulose, composto, no mínimo, por ácido

gulurônico acima de 60% para formação de um gel

coeso que não deixa resíduos na ferida e ácido

manuronico. Indicado para lesões altamente

exsudativas e controle de hemorragias leves. É

facultativa a presença de sódio. Deverá ser apresentado

em embalagem individual e estéril, tamanho 15x15. Na

embalagem deverá estar impresso dados de

identificação, procedência, data de fabricação, tipo de

esterilização, prazo de validade e registro no Ministério

da Saúde.

UND 300

BIATAIN AG/

COLOPLAST

REF. 3715

R$

40,00

R$

12.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 19 R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

LOTE 27

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
MARCA/

MODELO

VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

SOLUÇÃO para higienização da área peristomal e peri

fístulas, não necessita de enxágue, composta por

detergente anfótero, laurilsulfato de sódio,

propilenoglicol, alantoína, álcool isopropílico,

metilparabenos e água purificada. Frasco com

UND 2000

COMFEEL/

COLOPLAST

REF. 4710

RS

50,00

R$

100.000,00

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VANES5A .
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CNPJ: 08.218.991/0001-95

aproximadamente 180 ml.

"VALOR TOTAL DO LOTE 27 .......R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 460.150,00 (Quatrocentos e sessenta

mil cento e cinqüenta reals)^

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 016-5/2021, 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 ns

8.666/93.

VANESSA Assinado de fwm
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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

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 Xtl, 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.
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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 juigáveis 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 016-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, 03 de agosto de 2021.

—ruRrsTLVA vanderlei

Departamento de Licitações

Órwo Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMRM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipai de Saúde

Órgão Participante
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