
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N" 012-S/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

PROC. ADM. 026-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, Centro, Itabuna-BA,

Departamento de Licitação, neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal
n9 8.656/93, Lei Federal n2 10.520/2002, Decreto Municipal n2 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO Ü12-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
nS 4594, página 4, do dia 22 de junho de 2021, DOU n® 116, página 205, do dia 23 de junho de 2021 e Jornal Correio,

página 06 do dia 23 de junho de 2021 para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ns 039-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

nS 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.s 26.375/2005, e em conformidade com as

disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS N' 3672, NS 4127 E NS 3.017.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021 -

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

NOME DA EMPRESA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob ne 07.897.039/0001-00, localizada no endereço Rua Antônio Gravata, n2 136-A, Betânia, Belo Horizonte
- MG, CEP 30.570-040, telefone (31) 3374-6768, neste ato representado pelo Sr. Antônio Tadeu Penido Silva Júnior,
inscrito no CPF nS 063.640.696-22, portador do RG n 2 116.118-68 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Júlio de

Castilho, n2 133, apt2 708, BL03, Cinqüentenário, Belo Horizonte - MG.

LOTE 01

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01. AMALGADOR - Capsular Modo de Operação Digital UND 01 DENTEMED R$ 561,00 R$ 561,00

VALO

um re

R TOTAL DO LOTE 01 R$ 561,00 (Quinhentos e sessenta e
ais).

LOTE 06

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.
FOTOPOLIMERIZADOR - De led, sem fio sem

radiômetro.
UND 02 DENTEMED R$ 342,00 R$ 684,00

iVALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 684,00 (Seiscentos e oitenta e
quatro reais).
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VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 1.245,00 ( Hum mil duzentos

e quarenta e cinco 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 insumos diabéticos 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 012-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 peia 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.

DSNTEMÇD EQLfIPAMENTOS por Cíhtiucd —

ODONTOLOGICOS 2
LTDA;07897039000100 OMoi 41» r _i

Prefeitura Municipal secretaria municipal DE saude

Edição 4.671 | Ano 9
11 de agosto de 2021

Página 6

Certificação Digital: QZ29AYG7-HUDU31II-DA1T5BFU-NZWERYET
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

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 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 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.

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

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

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

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

Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA

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

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

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

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

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

ordem de classificação.

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

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

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

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

para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

do Município.

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

administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO NS 012-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, 27 de julho de 2021.

lÜRYSILVA VANDERLEl

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BÕMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipai de Saúde

Órgão Participante

DENTEMED EQUIPAMENTOS—  *«ir».d"teí«-míd.,.fJsN-KMT|«{D50UIWMÍNroSÇO<>nOLOGICOSlTOAO>»?OJ»OOÍ»
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DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N" 012-S/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

PROC. ADM. 026-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040-S/2021

Pelo presente Instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO

GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, Centro, Itabuna-BA,

Departamento de Licitação, neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlel, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federai
n9 8.666/93, Lei Federal ns 10.520/2002, Decreto Municipal 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
n2 4594, página 4, do dia 22 de junho de 2021, DOU n® 116, página 205, do dia 23 de junho de 2021 e Jornal Correio,

página 06 do dia 23 de junho de 2021 para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ns 040-S/2021, RESOLVE registrar os preços

da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificadajs) 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 EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS N' 3672, N9 4127 E NS 3.017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021 -

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

NOME DA EMPRESA: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

n9 84.859.552/0002-20, localizada no endereço Rua Jandaia do Sul, n9 488, Vila Emiliano Perneta, Pinhais, CEP 83.324-

400, telefone (41) 3668-2144, neste ato representado pelo Sr. Sandro Berton da Costa, inscrito no CPF n® 014.954.779-

08, portador do RG n 9 5147207-1, SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Archângelo Smaniotto, n^ 117, casa 01, Bairro

Jardim das Américas, Curitiba, Paraná.

LOTE 02

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

AUTOCLAVE - Horizontal de Mesa (até 75 litros)

Autoclave Qdontológica, Esterilizadora Odontológica,

Autoclave Horizontal de bancada a vapor para

esterilização de instrumentos e materiais médico-

cirúrgicos.

UND 05
STERMAX

WORK

RS

2.780,00

RS

13.900,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 13.900,00 (Treze mil novecentos

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.

1
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autorização para aquisição de insumos diabéticos 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 012-5/2021, 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 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 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

S.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 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 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 julgávels 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) partlcular(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 012-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.

(tabuna-BA, 27 de julho de 2021.

-tmrsrivA vanderlei

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOI\}lFIM MENDES AGUIAR
Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

SANDRO BERTON DA

COSTA:01495477908^S^:o-X'r«.3.-o3oo^

STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI

SANDRO BERTON DA COSTA

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012-S/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

PROC. ADM. 026-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 041-S/2021

Pelo presente Instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, Centro, Itabuna-BA,

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

n2 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 012-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
nS 4594, página 4, do dia 22 de junho de 2021, DOU n® 116, página 205, do dia 23 de junho de 2021 e Jornal Correio,

página 06 do dia 23 de junho de 2021 para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ns 041-S/2021, RESOLVE registrar os preços

da(s) empresa(s) indicada{s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por elajs) 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.® 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 EQUIPAMENTOS

ODONTOLÓGÍCOS EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS N" 3672, NS 4127 E NS 3.017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021

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

NOME DA EMPRESA: DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, Pessoa Jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nS 05.375.249/0001-03, localizada no endereço Rod. Abrão Assed, S/N, Km 53 e

450 metros. Sala 04, Bairro Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto - SP, CEP 14.097-500, telefone (16) 3512-1298, neste ato

representado pelo Sr. Leandro Lourenço, inscrito no CPF n^ 381.376.778-79, portador do RG n 9 45.596.266-2, SSP/SP,

residente e domiciliado na Rod. Abrão Assed, Km 53 + 450 metros, Sala 04, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto - SP.

LOTE 03

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CADEIRA ODONTOLÓGICA - articulação central: possui

movimento do encosto: automático. Comando da

cadeira: pedal, cabeceira, refletor, equipo, tipo cart ou

aclopado terminais: 1 até 3 cubarl porcelana/cerâmica

seringa tríplice: unidade auxiliar (sugador).

UND 07 D700
R$

7.000,00

RS

49.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 49.000,00 (Quarenta e nove

mil).

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.

1

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Edição 4.671 | Ano 9
11 de agosto de 2021

Página 13

Certificação Digital: QZ29AYG7-HUDU31II-DA1T5BFU-NZWERYET
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



T—f ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 08.218.991/0001-95

autorização para aquisição de insumos diabéticos 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 012-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 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) justifícativa(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.
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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 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 NS 012-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, 27 de Julho de 2021.

lÜRY SILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LMA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

LEANDRO Assinado de forma digital por

I niJRFWrn.^Ri:i7fi77FÍ7Q LEANDRO LOURENCO:38137677879LUUKtNLU.áO U/D//«/9 Dados:2021.08.04 14:09:45-03'00'

DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

LEANDRO LOURENÇO

Fornecedor
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N" 012-S/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

PROC. ADM. 026-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Comendador Flrmino Alves, 110, Centro, 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 10.520/2002, Decreto Municipal n® 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
n® 4594, página 4, do dia 22 de Junho de 2021, DOU n® 116, página 205, do dia 23 de Junho de 2021 e Jornal Correio,

página 06 do dia 23 de junho de 2021 para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata n® 042-5/2021, 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 EQUIPAMENTOS

ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS N' 3672, N® 4127 E N® 3.017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021 -

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

NOME DA EMPRESA: CCK COMERCIAL EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n®

22.065.938/0001-22, localizada no endereço Rua Bahia, n® 1447, Sala 01, Blumenau - SC, CEP 89.031-001, telefone (47)

3057-3918, neste ato representado peio Sr. Fábio Hauscbild Mondardo, inscrito no CPF n® 806.427.809-00, portador do

RG n ® 2049708131, SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Jerico, n® 567, Fortaleza, Blumenau - SC.

LOTE 03

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Equipamento que

produz e armazena ar comprimido, isento de óleo,

utilizando no consultório odontológico para aplicação

de alguns equipamentos que requeiram ar

comprimido.

UND 03

MOTOMIL/

CMS-5,

024L

R$

1.869,33
R$ 5.607,99

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 5.607,99 (Cinco mil seiscentos e

sete reais e noventa e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDICÔES DE FORNECIMENTO
FÁBIO HAUSCHILD

MONDARDO:80642780900

Oi9<laly trt BABIO KAÜSCMIID MONOAROO 80M27S09M

ON cnsFABIO KAJSCHID MONDARDO B0643780900 e"BR

Pf A3

RiMOn. I am ina •uihM ot tfiu OoOjfnM

Loc«t»n

DM» 202I-07-20 110M9 00

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 insumos diabéticos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz

parte integrante da presente Ata.

1
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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 012-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 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:

lAi Digiiallysignedby FÁBIO HAUSCHILOMO^OAROOl8O64^780900
FAB O HAU SC H LD HAUSCHILD MONDAROO:80642780900 e:BR

O-ICP-Brasíl ou-Certtficado PF A3

MONDARDO:80642780900
Oele: 202H)7-29 11 ;04.03:00 ^
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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/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 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.

OigitaIJy signed by FÁBIO HAUSCHILD

CLAUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA FÁBIO HAUSCHILD mondardo;8064278c.90o
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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 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 012-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, 27 de julho de 2021.

VANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipai de Saúde

Órgão Participante
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N" 012-S/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

PROC ADM. 026-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 043-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, Centro, Itabuna-BA,

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

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
n9 4594, página 4, do dia 22 de junho de 2021, DOU n2 116, página 205, do dia 23 de junho de 2021 e Jornal Correio,

página 06 do dia 23 de junho de 2021 para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ns 043-S/2021, RESOLVE registrar os preços

da(s) empresais} indicada{s) e quallficada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançadaís) e na(s)

quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei
ns 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.s 26.375/2005, e em conformidade com as

disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS N" 3672, NS 4127 E NS 3.017. -

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021 -

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

NOME DA EMPRESA: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ/MF sob nS 40.238.923/0001-09, localizada no endereço Rua C- 240, n^ 248, QD 560, LT 13, Sala Fundo, Jardim
América, Goiânia - GO, CEP 74.275-260, telefone (62) 3638-1000, neste ato representado pelo Sr. Pollyanna Tamara
Morais e Silva Moura, inscrito no CPF nS 727.490.321-72, portador do RG n e 4276245, residente e domiciliada na Rua

Afonso Pena, nS 137, casa 02, Condomínio Grand Topazio, Setor Planalto, 6oiânia-GO.

LOTE 05

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

MOCHO - Material de confecção/encosto/regulagem

de altura: Opção 1; aço/ferro cremado / Não Possui / a

gás opção 2; aço/ ferro cromado/ possua gás.
UND 04 MYTHDX R$ 367,50 RS 1.470,00

VALOR TOTAL DO LOTE 05

e setenta 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 insumos diabéticos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata. po|_[_YANNA TAMARA MORAIS Assinado de forma digital por

E SILVA MOURA POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA
MOURA 72749032172:40238923000109

72749032172:40238923000109 Dados: 2021.07.26 15:34:15-03'00' 1
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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 012-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 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:

POLLYANNA TAMARA MORAIS Assinado de forma digita! por
c Ç|| \/A *Ani iDfl POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA

MOURA 72749032172:40238923000109
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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/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. POLLYANNA Assinado de forma digital

TAMARA MORAIS po'''^®'-LYannatamara
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8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE

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

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

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

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

ordem de classificação.

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

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

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

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

para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

do Município.

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

administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO NS 012-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, 27 de julho de 2021.

iURYSt zRLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

POLLYANNA TAMARA MORAIS E Assinado de forma digital por
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N" 012-S/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

PROC. ADM. 026-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 044-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, Centro, Itabuna-BA,

Departamento de Licitação, neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, 11, da Lei Federal
n9 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 012-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
ns 4594^ página 4, do dia 22 de Junho de 2021, DOU n^ 116, página 205, do dia 23 de junho de 2021 e Jornal Correio,

página 06 do dia 23 de junho de 2021 para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata n9 044-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:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS N° 3672, N9 4127 E NS 3.017.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021 -

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

NOME DA EMPRESA: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob n^ 32.593.430/0001-50, localizada no endereço AV. Henrique Mansano, n® 1595, JD Alpes, CEP
86075-000, Londrina- PR, telefone (43) 3339-1320, neste ato representado pelo Sr, José Mareio Carrega, inscrito no CPF
n2 109.523.298-32, portador do RG n 914.727.572, residente e domiciliado na Rua Fernando de Noronha, ns 609, apt^

1104, Centro, Londrioa - ^

LOTE 07

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Jato de Bicarbonato

integrado caneta/transdutor do ultra-som autoclavável

possui cavitador.

UND 03
ORTUS/

BIOSCALER

R$

1.400,00

R$

4.200,00

VALOR TOTAL DO LOTE 07

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 insumos diabéticos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
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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 012-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.

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:
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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/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 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
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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) interessadots) 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 012-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, 27 de Julho de 2021.

lijR7:smíhmfiDERLEi

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

^  ̂ Assinado de forma digital por JOSE MÁRCIO

JOSE MÁRCIO CARREGA:10952329a32
DN: c=BR. o=ICP.Brasil. ou=Secretaria da Receita Federal do

A D D A Brasil-RFB,ou=RFBe-CPF At, ou={EM BRANCO),
L-Mr\r\tOM. I OU=32S84223000130, Ou=presenclal,cn=JOSE márcio

CARREGA:! 0952329832

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JOSÉ MÁRCIO CARREGA

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N" 012-S/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

PROC. ADM. 026-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 045-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO

GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, Centro, Itabuna-BA,

Departamento de Licitação, neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlel, 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 012-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM
n9 4594, página 4, do dia 22 de junho de 2021, DOU n® 116, página 205, do dia 23 de junho de 2021 e Jornal Correio,

página 06 do dia 23 de junho de 2021 para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ns 045-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 EQUIPAMENTOS

ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS N' 3672, N9 4127 E N9 3.017.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021 -

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

NOME DA EMPRESA: HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, Pessoa Jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob ns 17.737.428/0001-14, localizada no endereço AV. Celso Garcia Cid, ns 1523, L
8, Londrina - Paraná CEP 86039-000, telefone (43) 3341-0006, neste ato representado pelo Sr. Leandro Maria Claro,

inscrito no CPF ns 064.700,999-47, portador do RG n 9 99885165, residente e domiciliado na Rua Santo Magrini, ns 161,

Jd. Parigot, Londrina - Paraná.

LOTE 08

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

APARELHO DE RAIO X - Odontológico - Definição e

Aplicação Equipamento de uso odontológico,

destinado à obtenção de radiografias odontológicas.

Instalação: Coluna com braço convencional parede

com braço Convencional parede com braço

pantográfíco modo de operação: digital tensão Opção

1: mínimo 7m

UND 04
ALLIAGE/

D 700

R$

6.125,00

R$

24.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 08

quinhentos reais).

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO HOSPITRONICA

COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS

MEDICO

HOSP:17737428000n4

Assinado de forma digital

por HOSPITRONICA

COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS MEDICO

HOSP:í7737428000114

Dados; 2021,07.2615:58:28

-03'00'

1
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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 insumos diabéticos 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 012-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 ̂ ^y§iS^'^oN!CA

COMERCIO DE hospitronica
COMERCIO DE

EQUIPAMENTO equipam^vitos
_  _ _ S MEDICO MEDICO
Prefeitura Municipal secretaria municipal de hosp:17737428oooii
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b) convocar os demais fornecedores, visando Igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de

classificação apresentados na Ata.

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

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

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

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

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

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

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

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

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

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

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

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

SAÚDE.

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

não aceitar sua(s) justlflcativa(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 Imposslbllltada(s) de cumprir as

exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, Incisos XÍV 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.
^  ̂ HOSPITRONIC Assinado de forma

A COMERCIO SmRONicA
DE COMERCIO DE

EQUIPAMENT

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúS§ MEDICO hosp;17737428oooi
HnSBi17737f13

"  "Dados: 2021.07.26
onnm i /i
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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

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 012-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, 27 de julho de 2021.

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA áÕMÍ^IM MENDES AGUIAR
Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

Assinado de forma digital por
HOSPITRONICA COMERCIO hospítronica comercio de
DE EQUIPAMENTOS MEDICO equipamentos MEDICO

H0SP:1 7737428000114 HOSP;17737428000114
Dados: 2021.08.0414:49:45 -03'00'

HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

Leandro Maria Claro

Fornecedor

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ÍTABUNA

PREGAO eletrônico N' 012-S/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

PROC. ADM. 026-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N* 046>S/2021

Pelo presente instrumento. » Camh&3u Perrnúncnte de Liataçào da Secretaria Municipal dc Saúde. ÓRGAO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Comendador Flrminu Alves, 110. Centro. Itabuna-BA,

DrpJrramenlo dt* Li£itaç3o, neste ato representada o^lo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo IS, 11, da Lrl Federal

n9 8666/93, Lei Federal n» 10S70/7tKi3, Decreto Murricipal n? 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis,

considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 032-S/2021, dn Upo MENOR PREÇO POR LOTE. pubUcado no DOM
nc 4S94, página 4, do dia 22 oe Junho de 2021, DOU 116. página 20S. do dia 2'i dc junho dc 7071 c Jcimui Corrco,

pigina 06 do cia 23 de junho dc 2021 para REGISTRO DE PREÇOS-SRP. Ata nS 046.S/2021, RESOLVE registrar os pregos

da(s) empresais) iridic:ada(s) e qualificada!s] ''■̂ sta ATA. de acordo com a classificação por pia(s) aicançadals) e nii(s)
quantidade(s) cotadals], atendendo as cnndiçrles previstas no edital, si.<jettandú-se as partes às normas constantes na Lei
n' 8.666. de 21 de junho de 1993, e suas a'ter3cõe5 e no Decreto Fstadunl n * 26,375/7005, e em conformidade com as
disposições a seguir:

OAUSUIA PRIMEIRA - DO OBJETO

l.i. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empreva para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS N* S67Z. NO 4127 E 3.017.

CIÁUSÜLA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos msumos estão registrados rtos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 012-S/2021 -
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abarxQ:

NOME DA EMPRESA: SOLMEOI COMERCK» 0£ MATERIAL MEDICO E HOSPrfALAR LIDA. Pessoa Jurídica de direito

privádú, In&crtti no CNPJ/Mf sob i>^ l4,433.45S/0(^i-OS. localiiada no endereço Av. Lions Cfub. n* 386 A, iequietinho,
Jcquié - BA. CEP 4S206 020, telefone (73) S&2S*S843. neste ato representado pelo Sr. Lult Ojiama Passos Costa. Insciito
no CPF n* 798.128.DSS-91, portador do R6 n ^ S11257l-2f^ residente e domkíliado rta Av Lionv Club., »b 386 A,
JequiMinho, Jequié - É5A.

LOTE 09

rrcM DISCRINflNAÇÃO UNO QUAim MARCA
VALOR

UNIIÃRIO
TOTAL

01.
BOMBA DE VÃCUO ATÉ 2HP/CV - Poténcui/ vazào/
estágio, de 0,5 a 2HP/ a partir de 3cfm/ duplo estágio.

UNO 01 GG
RS

1.900,00

RS

1.900.00

VALOR TOTAL DO LOTE 09

reais).

R$ 1300,00 (Hirni mR novecentos

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CCMXDICftES DE PORNEaMENTO

3.1 Os órgãos e ent^dadev, beneficiários desr,i Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanertte de Licitação, áriplo
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal n' 9.408 de 12/OS/2011 e demais legislações vigentes,

autorliaçlo para aquisição de ínsumos diabéticos para serem atendidos, de acordo com o EdiOl de UcstaçSo que fai
parte integrante da presente Ata
3.2 A coniratáçSo decorrente desta Ata será formalúada por melo de Contrato, o qual deverá ser assinadu e retirado
pelo Forrtecedor no (Kazo máximo de 05 (cinco) dias úteis » contar da comunicação.

Prafciiturai Municüsal np HAimp
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3.3. Mediante a as.Kitiatura da Ata estafá c-aractoí i/ado o compromisso de eniísga dos maJeiiais, objeto deste PregJo.
3.4. Após o recebirnonto dô Nota de Empenho, o fornecedor lera o pfaío fixado no edrtal para entrejgar os produtoíí
3>5. Oi rtens deverão ser entregues, em focai des gnado pela Diretoria requiidanic {órgão partlcípanífâ do SRP), de
acordo com o ediul do PregJo Eletrônico 012-5/2021. Termo de Referência, Anexo f, com a proposta vencedora da
licitarão, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. O Município de Itafaura ti3o esta obrigado a contratar o objeto desta l)r.it.içao. ficando-lne facultada a Jti ização de
outros meios, respeitada a tt*£iila(âo relativa ái Iicitafães, sendo ass^urado ao beneficiário do Registro de Rre^os.
preferência, em igualdade de condkôcs.

OAUSULA miARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento ierê «Atuado pelo município, através da emindo de Ordem Bancária em ronu corrente indicada
pela contratada, em até 30 {trinta} diov após a divta do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mcdionte
a apresentarão 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 ExecutrMO, para conferência dos quantitativos efetivarfv^te

fornecidos. N§o será aceda a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/uu Faturas.

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

tramíliiçSo da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providencias necessários i sua correção, passando a

ser considerada, p<ára fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.

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

definitiva dos produtos entregues total ou parcial.

4.5. A nota fiKai/fdtura deverá ser emitida pela próona Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado rvos documentos de habilKaçao e das propostas de preças. bem como da Sota de Empenho, não se

admitindo notas M5Cais/'atura.s emitidas cum outro CNPJ.

4.6. A Contratada deverá apresentar junt.impnie Cum a Nota Fiscaí todas as certidões fiscais e trabalhista

4.7 O pagamento será feito, em até 30 {trinial dias, após o fornirimento du matefiai, mediante a apresentação da Nota

fiscai ou Fatura, ou mediante .i emissáo de Ordem Bancária em conta cotrentc indicada ppíj tontr.itoda.

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

reapresentação.

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pria pr6pfv.i Cwnifatada, obrigatoriamente com o número dc inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem corno da Nota de Empenho, não se

admitindo notas fncais/faturas emitidas com outros CN PJ.

CLAUSPIA quinta - 04 VAUDADC CONTBOLEt ALtERACÕES PC PREÇOS

5.1.0 prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doie) metes, a partir da assinatura da ata e da publicação
do extrato da Ata no DiáNo Oficiai du Município, permitindo sus pforr^açlo conforme legislação pertinente.

5.2. A Ata de Registra de Preços podes-á sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65. da Lei m

8.666/93

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

promover ns necess.iriasnegoclaçóes junto aos fornecedtKes

5.2.2- Cluando o preço ínicialmenln registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao praticado no
mercado, o 6rg.1o gerenciador deverá:

a) convocar o íornrcedui wiçanJu à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado nu

mercado; frustrada a negoosçao, o fornecedor será liberado do cumpromisso assumido,

b) convoc^ar os demais fornecedores, visando Igual oportunidade de negociação, diante dos resuirados de

classificação apresentados na Ala.

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

devIdámerHe comprovado, rião puder cumpnro compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso 3>iumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos

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

b] convocar os demais fornecedores, visando igaiil ofiartunidjcH* de negociação. j

Pnafaltura MurícÍdsíI .tFr.RFTARiA iJathi\ciPAi nF üAtUiF
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5.3.1, Não h.avendo êxito nas negociações, o c>'b3o geíencisdof devefá procedef^ á rewogaçSo d.i Ala de Registro
de Preços, adotando ai medidai. cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLAUSULA SeXTA - DO& USUARtOS Wjto-PARnaPANTtS/>«)ESlSTAS

6.1. A AU de Registro de Preços., durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública qv» não tenha participado do certame iichalório. mediante previa consulta ao òrglo
gerenciador, cesde que devidamente cntnprovada a vantagem.
6.2. Os óig.1<}s e entidades que nio participarem do rcfiijtro de preços, quando devcjarein fazer uso da Ata de Registro
òe Preços, deverão narvifeitar seu Interesse junto aò órgão gerenciador da Ala, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à urdem de classificação.

6.3. Caberá ao forftecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições neta esiabelec das. optar

pela aceitação ou não do íurneamencú, independentemente dos quantdatrvos registrados em Ata. desde que este

forTWcimento nào prejudique as obrigações anlerkMmente assumidas.

6.4. As contratações adicionais a que sc refere á condição anterior não poocrão caccdnr, poc úrgáu uu entidade, a 50%

(cinqüenta por tento] dos quantitativQS registrados na Ata de Regisfo de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL D£
SAÜOfc.

6.5. O quantitativo decorrente das adesOes á Ata de Kegistro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua
totalidade, ao dobro. 200% (duzentos por cento] do quanti{.alivo cie cada item registrado na ata para a SECRETARIA

MUNICIPAL Ot SAÚDE, independentemente do rximero de órgãos não participantes que adcríicm

CLAUSULA sétima - DO I

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

7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comurücação da unidade requftitame, quando:

a) a|st dctentoru(s) náo 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(sl |ustif<catívA(s):

e] a(s) dclfnturj(s| der jem) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste Instrumento de
Reg«stro de Praços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Iísc. I a XII. ou XVII. da Lei Federal 8.666/93,

com as respectivas altiiraçSes posteriores;

d) em qualquer das hipóteses dc incxrcuçãn total uu parcial de contrato decorrente deste inslrumrnto de

registra;

e) os preços registrados s« apresentarem superiores aos praticados no mercado:

f) por razõesde Interesse público dc^damente demorutradase justificadas peía Administração.

7.2. Pelais] dctentora(s). quando medunte solicitação por escrito, comprovarirm] csto' rmpossiòilitada(s) de cumprir as
ext^ncias nela contidas ou quondo ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78. indsos xiv e xvi. da lei federai n«

8.666/93

7,2.1. A solicitação cfa(sl dtrt«ntara(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 raiõef do

pedido.

7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços peia Administração, a empresa detentor» será comunstada pur
com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registra de Preços

7.3.1, No caso do sor ignorado, incerto ou inacessível o endereço d3(s] dcteptora(s], a comunicação será feita

por publicação no Diário Oficial do Muricíplo e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) veies consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da úllím» pubkaçSo.

7J.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediata mente à Comissão Pcrnununie de

licitaç.la, qualquer alteração occrritía no endereço, telefone, conta bancária c outras julgiveiS necessárias para

recebimento de correspondência e outros documentos.

CLAuSULA OITAVA - ÚO CADASTRO DE RESERVA

B.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, lambêm 6ca formalizado, con|untafnente com s presente, o CADASTRO OE

RESERVA de foriifrcedor(es) lnteressa<ío(s) em eventualmente assumir » titularidade do registro de fsr^os, havendo
cancelamento de registra e segundo a ordem do dassifícação finai no certame.

Praif*ifun Muxiieiiuil .^FCifPTAaiA MiNinifAi hf lAitnf-
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8.1. A lormação de CADASTRO Dt" RLSLHVA wncuta oli} particuJarltt) aos termos da proposta do iilul.ir em reiaçao ao
pre^o, obfjgaodo-se a assumir a tituiandade do re^stro em caso de caocé^meAto do registro do titular, reservada a
ordem de clasiíiíicaçao

8.1. 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, rus termos fixaads item 04 do üdital do Pregão tletrônico.

8,4. Havendo alteração da 'ituiariHjd<* do rrgistro ctstn basc* no CADASTRO Db RbSbRVA, deverá a ARC ser republicada
para fit^s de eficácia.

9.1. A presente Ata dr Rr-gistro de Preços somente terá eficácia após a pubItcaçSo do respectivo extrato no Diário Ofldal
do Município.

9.J. Integram o presente instrumento, independente de transcrrção. todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO Nt 012-8/2021 - SISTEMA OE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.

9.1. Fica desigf«do como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, dc acordo com Coreto Municipal n® 9.408/11. a
Comissão Permanente de Licitação da SMS.

£, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro dc Preço, em duas vias, de ̂ual

teor, na presença das testemunhas abiibo assinadas.

Itabuna-&A, 27 de julhu de 2021.

OepòrfomertfÉ) de tkitaçS6s

Órgm GenncitKior

LfVtA MARIA BOMMM MENDES AGUIAR

Secrefprfo iVfunfcipo/ de Soéde

(kgüo Participante

SOLMCOi COMER

^0^
AL MEDICO El LTOA

LUIZ OYAMÃ PASSOS COSTA

Fornecedor

cri^srrr.deix uf iiui/-fciX( rvrcAiinp
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