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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Número
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO
008/2020
DE PREÇO
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2020, o Município de Barra do Rocha, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, endereço na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha (BA),
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20, nos termos da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 734/2017, e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO N.º
008/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Licitante ARLAN DAMIÃO SANTOS - ME, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 27.045.042/0001-30, estabelecida à Rua Roque Sampaio, nº 143, Bairro
São Luis, Jequié - Bahia, CEP 45-203-300, através do seu representante legal, o Sr. Arlan Damião Santos, brasileiro,
casado, comerciante,portador da cédula de identidade nº 13911824-13 SSP-BA e CPF nº 858.808.735-95, conforme
cláusulas a seguir:
CONTRATANTE: Município de Barra do Rocha/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha/BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20.
DETENTORA: ARLAN DAMIÃO SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº
27.045.042/0001-30, estabelecida à Rua Roque Sampaio, nº 143, Bairro São Luis, Jequié - Bahia, CEP 45-203-300,
através do seu representante legal, o Sr. Arlan Damião Santos, brasileiro, casado, comerciante,portador da cédula
de identidade nº 13911824-13 SSP-BA e CPF nº 858.808.735-95.
As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente instrumento, objetivando a contratação de empresa para o
fornecimento de Medicamentos, Material Penso Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara
atender as demandas da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento
Social e suas respectivas unidades, do Município de Barra do Rocha/Bahia.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente Ata o registro de preço para o fornecimento de Medicamentos, Material Penso
Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara atender as demandas da Secretaria de Saúde,
Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social no Município de BARRA DO ROCHA/BA,
conforme quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
1.2 - A existência de preços registrados não obriga Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro mais antigo a preferência de fornecimento em iguais condições.
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1.3 - Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total de R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL
REAIS), ao Licitante ARLAN DAMIÃO SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº
27.045.042/0001-30, estabelecida à Rua Roque Sampaio, nº 143, Bairro São Luis, Jequié - Bahia, CEP 45-203-300,
vencedora e adjudicatária do pregão supra-referido, neste ato representado pelo o Sr. Arlan Damião Santos,
brasileiro, casado, comerciante,portador da cédula de identidade nº 13911824-13 SSP-BA e CPF nº 858.808.735-95.

Item
01

02

03

04

05

LOTE 02
EPI’S
Descrição do bem
Unid.
AVENTAL,
USO
HOSPITALAR,
DESCARTÁVEL,
ERGONÔMICO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL A FLUIDOS
CORPORÉOS E A LIQUIDOS, COR BRANCA, COM
ABERTURA PARA AS COSTAS, FECHAMENTO SUPERIOR
COM TIRAS E FAIXA NA CINTURA COM PONTO DE
FIXAÇÃO NA FRENTE, GOLA RENTE QUE PROMOVA A
PCT
PROTEÇÃO DO PESCOÇO DOS USUÁRIOS, COM MANGAS
LONGA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,25M E LARGURA
MÍNIMA DE 75CM, EM 100% POLIPROPILENO,
GRAMATURA 30 GR/M². EMBALAGEM: PACOTE COM 10
UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DA
PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO.
AVENTAL DE SEGURANÇA TIPO BARBEIRO MANGA
LONGA TRATAMENTO ANTIESTATICO, CONFECCIONADO
EM LAMINADO DE PVC, SEM FORRO, ERGONÔMICO,
RESISTENTE, IMPERMEÁVEL A FLUIDOS CORPORÉOS E A
LIQUIDOS, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, COM
ABERTURA PARA AS COSTAS, FECHAMENTO SUPERIOR
COM TIRAS E FAIXA NA CINTURA COM PONTO DE
PCT
FIXAÇÃO NA FRENTE, GOLA RENTE QUE PROMOVA A
PROTEÇÃO DO PESCOÇO DOS USUÁRIOS, COM MANGAS
LONGA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M E LARGURA
MÍNIMA DE 74CM. EMBALAGEM: PACOTE COM 10
UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DA
PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO.
BOTA DE SEGURANÇA, SUPERLEVE, CANO LONGO,
TÉRMICA,
RESISTENTE,
CONFECCIONADA
EM
POLIURETANO, , SOLDO BI DENSIDADE, COM
REVESTIMENTO INTERNO, SOLADO COM AMORTECEDOR
PAR
DE IMPACTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÚMERO DE LOTE, DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COM CERTIFICADO
DE APROVAÇÃO. TAMANHOS 34 AO 46
BOTA DE SEGURANÇA, SUPERLEVE, CANO CURTO,
TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE, CONFECCIONADA
EM POLIURETANO, SOLDO BI DENSIDADE, COM
REVESTIMENTO INTERNO, SOLADO COM AMORTECEDOR
PAR
DE IMPACTO, NO TAMANHOS 34 AO 46. CONSTANDO
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO NÚMERO DE LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO FABRICANTE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL,
TRANPARENTE,
MATERIAL LAMINADO DE PVC, POSSUI MANGAS
COMPRIDAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS
DE BOTÕES DE PRESSÃO, COM PAPUZ COSTURADOS
UNID
ATRAVÉS DE SOLDA ELETRONICA, CONSTANDO
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO NÚMERO DE LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Quant.

V. Unit.

V. Total

Marca

300

80,00

24.000,00

PROPRIA

100

100,00

10.000,00

PROPRIA

120

60,00

7.200,00

ATALAIA

120

35,00

4.200,00

ATALAIA

200

15,00

3.000,00

PLASTNOVA
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DO FABRICANTE;
MACACÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO EXG, PARA USO
HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM TNT, DESCARTÁVEL
IMPERMEÁVEL, RESPIRÁVEL, QUE PERMITA A PROTEÇÃO
DO CRANIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES DO USUÁRIO, ELÁSTICO NO CAPUZ,
PUNHOS E TORNOZELOS, FECHAMENTO FRONTAL COM
ZÍPER, COM PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE
LÍQUIDOS, SANGUE, VÍRUS E BACTERIAS, RESISTENTE A
RASGOS, RESPIRÁVEL, COM COSTURAS TERMOSSELADAS.
EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
ROTULADAS CONFORME RDC 185/01 ANVISA. CA, O
PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO
VIGENTE REFERENTE AO MESMO.
MACACÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO GG, PARA USO
HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM TNT, DESCARTÁVEL
IMPERMEÁVEL, RESPIRÁVEL, QUE PERMITA A PROTEÇÃO
DO CRANIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES DO USUÁRIO, ELÁSTICO NO CAPUZ,
PUNHOS E TORNOZELOS, FECHAMENTO FRONTAL COM
ZÍPER, COM PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE
LÍQUIDOS, SANGUE, VÍRUS E BACTERIAS, RESISTENTE A
RASGOS, RESPIRÁVEL, COM COSTURAS TERMOSSELADAS.
EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
ROTULADAS CONFORME RDC 185/01 ANVISA. CA, O
PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO
VIGENTE REFERENTE AO MESMO.
MACACÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO G, PARA USO
HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM TNT, DESCARTÁVEL
IMPERMEÁVEL, RESPIRÁVEL, QUE PERMITA A PROTEÇÃO
DO CRANIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES DO USUÁRIO, ELÁSTICO NO CAPUZ,
PUNHOS E TORNOZELOS, FECHAMENTO FRONTAL COM
ZÍPER, COM PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE
LÍQUIDOS, SANGUE, VÍRUS E BACTERIAS, RESISTENTE A
RASGOS, RESPIRÁVEL, COM COSTURAS TERMOSSELADAS.
EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
ROTULADAS CONFORME RDC 185/01 ANVISA. CA, O
PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO
VIGENTE REFERENTE AO MESMO.
MACACÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO M, PARA USO
HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM TNT, DESCARTÁVEL
IMPERMEÁVEL, RESPIRÁVEL, QUE PERMITA A PROTEÇÃO
DO CRANIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES DO USUÁRIO, ELÁSTICO NO CAPUZ,
PUNHOS E TORNOZELOS, FECHAMENTO FRONTAL COM
ZÍPER, COM PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE
LÍQUIDOS, SANGUE, VÍRUS E BACTERIAS, RESISTENTE A
RASGOS, RESPIRÁVEL, COM COSTURAS TERMOSSELADAS.
EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
ROTULADAS CONFORME RDC 185/01 ANVISA. CA, O
PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO
VIGENTE REFERENTE AO MESMO.
MACACÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO EXG, PARA USO
HOSPITALAR, REUTILIZÁVEL, LEVE E FLEXÍVEL, MATERIAL
RESISTENTE,
CONFECCIONADO DE CLINITEX UM
COMPOSTO QUEIMICO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)
LAMINADO, 100% , REFORÇADO COM UMA CAMADAA

UND

150

50,00

7.500,00

VESTLINE

UND

150

50,00

7.500,00

VESTLINE

UND

150

50,00

7.500,00

VESTLINE

UND

150

50,00

7.500,00

VESTLINE

UND

100

50,00

5.000,00

VESTLINE
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DE NON WOVEN DE 40GR, O QUAL PERMITE SER
HIGIENIZADO COM ÁGUA E SABÃO, LAVAGEM POR
IMERSÃO. COM GRAMATURA DE 90G/M², ,
IMPERMEÁVEL, RESPIRÁVEL, QUE PERMITA A PROTEÇÃO
DO CRANIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES DO USUÁRIO, ELÁSTICO NO CAPUZ,
PUNHOS E TORNOZELOS, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA
ELETRÔNICA FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER, COM
PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS,
SANGUE, VÍRUS E BACTERIAS., EMBALAGEM INDIVIDUAL,
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA ROTULADAS CONFORME RDC
185/01 ANVISA. CA, O PRODUTO DEVE OBEDECER A
QUALQUER LEGISLAÇÃO VIGENTE REFERENTE AO
MESMO.
MACACÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO GG, PARA USO
HOSPITALAR, REUTILIZÁVEL, LEVE E FLEXÍVEL, MATERIAL
RESISTENTE,
CONFECCIONADO DE CLINITEX UM
COMPOSTO QUEIMICO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)
LAMINADO, 100% , REFORÇADO COM UMA CAMADAA
DE NON WOVEN DE 40GR, O QUAL PERMITE SER
HIGIENIZADO COM ÁGUA E SABÃO, LAVAGEM POR
IMERSÃO. COM GRAMATURA DE 90G/M², ,
IMPERMEÁVEL, RESPIRÁVEL, QUE PERMITA A PROTEÇÃO
DO CRANIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES DO USUÁRIO, ELÁSTICO NO CAPUZ,
PUNHOS E TORNOZELOS, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA
ELETRÔNICA FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER, COM
PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS,
SANGUE, VÍRUS E BACTERIAS., EMBALAGEM INDIVIDUAL,
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA ROTULADAS CONFORME RDC
185/01 ANVISA. CA, O PRODUTO DEVE OBEDECER A
QUALQUER LEGISLAÇÃO VIGENTE REFERENTE AO
MESMO.
MACACÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO G, PARA USO
HOSPITALAR, REUTILIZÁVEL, LEVE E FLEXÍVEL, MATERIAL
RESISTENTE,
CONFECCIONADO DE CLINITEX UM
COMPOSTO QUEIMICO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)
LAMINADO, 100% , REFORÇADO COM UMA CAMADAA
DE NON WOVEN DE 40GR, O QUAL PERMITE SER
HIGIENIZADO COM ÁGUA E SABÃO, LAVAGEM POR
IMERSÃO. COM GRAMATURA DE 90G/M², ,
IMPERMEÁVEL, RESPIRÁVEL, QUE PERMITA A PROTEÇÃO
DO CRANIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES DO USUÁRIO, ELÁSTICO NO CAPUZ,
PUNHOS E TORNOZELOS, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA
ELETRÔNICA FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER, COM
PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS,
SANGUE, VÍRUS E BACTERIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL,
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA ROTULADAS CONFORME RDC
185/01 ANVISA. CA, O PRODUTO DEVE OBEDECER A
QUALQUER LEGISLAÇÃO VIGENTE REFERENTE AO
MESMO.
MACACÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO M, PARA USO
HOSPITALAR, REUTILIZÁVEL, LEVE E FLEXÍVEL, MATERIAL
RESISTENTE,
CONFECCIONADO DE CLINITEX UM
COMPOSTO QUEIMICO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)
LAMINADO, 100% , REFORÇADO COM UMA CAMADAA
DE NON WOVEN DE 40GR, O QUAL PERMITE SER

UND

100

50,00

5.000,00

VESTLINE

UND

100

50,00

5.000,00

VESTLINE

UND

100

50,00

5.000,00

VESTLINE
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HIGIENIZADO COM ÁGUA E SABÃO, LAVAGEM POR
IMERSÃO.
COM
GRAMATURA
DE
90G/M²,
IMPERMEÁVEL, RESPIRÁVEL, QUE PERMITA A PROTEÇÃO
DO CRANIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES DO USUÁRIO, ELÁSTICO NO CAPUZ,
PUNHOS E TORNOZELOS, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA
ELETRÔNICA FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER, COM
PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS,
SANGUE, VÍRUS E BACTERIAS, RESISTENTE A RASGOS,
RESPIRÁVEL,. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRIMÁRIA E
SECUNDÁRIA ROTULADAS CONFORME RDC 185/01
ANVISA. CA, O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER
LEGISLAÇÃO VIGENTE REFERENTE AO MESMO.
MASCARA, CIRURGICA, DESCARTAVEL, SIMPLES, DE USO
HOSPITALAR, GRAMATURA MINIMA DE 30G/M²,
CONFECCIONADA EM FIBRAS DE NAO TECIDO (TNT),
ANATOMICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MODELO
RETANGULAR, PREGAS HORIZONTAIS, COM ELASTICO
COM COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXACAO,
DOTADA DE CLIPS NASAL EMBUTIDO ULTRA LEVE ,
CONSTITUIDA POR DUAS CAMADAS DE FIBRAS
SINTETICAS REPELENTES A LIQUIDO , HIPOALERGENICO,
ATOXICA, INODORA, MALEAVEL E RESISTENTE, LIVRES DE
MICRO PARTÍCULAS E FIAPOS DE EMENDAS, MANCHAS,
FUROS OU QUALQUER DEFEITO, AS BORDAS DEVEM SER
POR SISTEMA DE SOLDAGEM. EMBALAGEM: CAIXA COM
50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE E
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO
DO REGISTRO NA ANVISA.
MASCARA, DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA AGENTES
BIOLÓGICOS, N. 95/PFF2, EM MATERIAL RESISTENTE,
ANTIALÉRGICO, AJUSTÁVEL AO CONTORNO FACIAL, COM
PRENDEDORES
EM
MATERIAL
ELÁSTICO
NÃO
DESAFIANTE, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA
(E.F.B.) MÍNIMA DE 95%, C.A. IMPRESSO NA BORDA.
EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DE
EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO,
PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM
TÉCNICA ADEQUADA; O ROTULO DA EMBALAGEM
PRIMARIA E/OU O PRÓPRIO PRODUTO DEVE CONTER
INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS
DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE,
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO
PRODUTO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO
ANVISA/MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER
CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A
GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O
ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O
PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO
QUE SEJA INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA
E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC
185/01/ANVISA.
MASCARA, CIRURGICA, SEMI-FACIAL, DESCARTAVEL, COM
TRES CAMADAS DE PROTECAO, SENDO A INTERNA EM
MATERIAL HIPOALERGICO, COM CLIP NASAL EMBUTIDO
QUE PERMITA AJUSTE ADEQUADO AO CONTORNO DO

CX

100

70,00

7.000,00

CONQUEST

UND

1500

6,00

9.000,00

MFQ

CX

250

80,00

20.000,00

CONQUEST
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ROSTO, PRODUZIDO EM ALUMINIO SUAVE E FLEXIVEL,
NAO TRAUMATIZANTE, INODORA, TIRAS COSTURADAS
COM SOLDA ELETRONICA, BORDAS BEM ACABADAS,
ISENTAS DE COLA E QUE APRESENTEM EFICIENCIA DE
FILTRACAO BACTERIANA (E.F.B.), PARA PARTICULAS DE
1.0 MICRON, ACIMA DE 95 %. EMBALAGEM EM CAIXA
TIPO DISPENSER-BOX COM 50 UNIDADES. NA
EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO,
PRAZO DE VALIDADE.
MASCARA, RESPIRADOR COM VÁLVULA, DE PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA PARA AGENTES BIOLÓGICOS, N. 95/PFF2,
EM MATERIAL RESISTENTE, ANTIALÉRGICO, AJUSTÁVEL
AO CONTORNO FACIAL, COM PRENDEDORES EM
MATERIAL ELÁSTICO NÃO DESAFIANTE, EFICIÊNCIA DE
FILTRAÇÃO BACTERIANA (E.F.B.) MÍNIMA DE 95%, C.A.
IMPRESSO NA BORDA. EMBALAGEM DE ACORDO COM AS
NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA
UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA
COM TÉCNICA ADEQUADA; O ROTULO DA EMBALAGEM
PRIMARIA E/OU O PRÓPRIO PRODUTO DEVE CONTER
INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS
DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE,
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO
PRODUTO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO
ANVISA/MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER
CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A
GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O
ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O
PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO
QUE SEJA INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA
E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC
185/01/ANVISA.
MASCARA,
RESPIRADOR
COM
TRATAMENTO
ELETROSTÁTICO, MODELO TIPO CONCHA, DE PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA PARA AGENTES BIOLÓGICOS, FÁCIL PARA
RESPIRAR COM ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE
PARTÍCULAS, PFF2, EM MATERIAL RESISTENTE,
ANTIALÉRGICO, AJUSTÁVEL AO CONTORNO FACIAL, COM
PRENDEDORES
EM
MATERIAL
ELÁSTICO
NÃO
DESAFIANTE, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA
(E.F.B.) MÍNIMA DE 95%, C.A. IMPRESSO NA BORDA.
EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DE
EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO,
PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM
TÉCNICA ADEQUADA; O ROTULO DA EMBALAGEM
PRIMARIA E/OU O PRÓPRIO PRODUTO DEVE CONTER
INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS
DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE,
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO
PRODUTO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO
ANVISA/MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER
CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A
GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O
ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O
PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO

UND

200

6,00

1.200,00

MFQ

UND

300

12,00

3.600,00

3M
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QUE SEJA INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA
E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC
185/01/ANVISA.
OCULOS, DE SEGURANÇA, EM POLICARBONATO, COM
ARMAÇÃO E VISOR, LENTES TRANSPARENTES, COM
ANGULO DE VISÃO DE 180° DOTADO DE PROTEÇÃO
LATERAL COM VENTILAÇÃO E PONTE NASAL NAS
EXTREMIDADES DAS HASTES, TIRANTE ELÁSTICO PARA
AJUSTE À FACE DO USUÁRIO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO
INDIRETA COMPOSTO POR QUATRO VÁLVULAS, SENDO
DUAS VÁLVULAS NA PARTE SUPERIOR E DUAS NA PARTE
INFERIOR.. AS SEGUINTES INFORMAÇÕES DEVERÃO SER
IMPRESSAS PELO FABRICANTE, DIRETAMENTE SOBRE A
EMBALAGEM
EM
QUE
O
PRODUTO
ESTÁ
ACONDICIONADO: NOME/CNPJ DO FABRICANTE, MARCA
DO PRODUTO, ENDEREÇO, COMPOSIÇÃO, DATA DE
FABRICAÇÃO OU LOTE, PRAZO/DATA DE VALIDADE, BEM
COMO SOBRE OS RISCOS QUE APRESENTAM A SAÚDE E
SEGURANÇA DOS CONSUMIDORES, E NÚMERO DO
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO. ATENDER A (S) NORMA (S) ABNT
NBR VIGENTE (S). NA DATA DA ENTREGA, O PRAZO DE
VALIDADE INDICADO PARA O PRODUTO, NÃO DEVERÁ
TER SIDO ULTRAPASSADO NA SUA METADE, TOMANDOSE COMO REFERÊNCIA, A DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE
IMPRESSO NA EMBALAGEM
OCULOS, DE SEGURANÇA, EM POLICARBONATO, COM
ARMAÇÃO E VISOR, LENTES TRANSPARENTES, COM
ANGULO DE VISÃO DE 180° DOTADO DE PROTEÇÃO
LATERAL COM VENTILAÇÃO E PONTE NASAL NAS
EXTREMIDADES DAS HASTES, ORIFÍCIO PARA FIXAÇÃO DE
CORDÕES, POSSIBILITANDO O USO SOBREPOSTO A
ÓCULOS CORRETIVO. AS SEGUINTES INFORMAÇÕES
DEVERÃO SER IMPRESSAS PELO FABRICANTE,
DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM EM QUE O
PRODUTO ESTÁ ACONDICIONADO: NOME/CNPJ DO
FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO, ENDEREÇO,
COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE,
PRAZO/DATA DE VALIDADE, BEM COMO SOBRE OS
RISCOS QUE APRESENTAM A SAÚDE E SEGURANÇA DOS
CONSUMIDORES, E NÚMERO DO CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO. ATENDER A (S) NORMA (S) ABNT NBR
VIGENTE (S). NA DATA DA ENTREGA, O PRAZO DE
VALIDADE INDICADO PARA O PRODUTO, NÃO DEVERÁ
TER SIDO ULTRAPASSADO NA SUA METADE, TOMANDOSE COMO REFERÊNCIA, A DATA DE FABRICAÇÃO OU LOTE
IMPRESSO NA EMBALAGEM
PROTETOR,
FACIAL,
EM
POLIÉSTER
FLEXÍVEL,
ESTERILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, NÃO EMBAÇANTE, VISOR
EM ACRÍLICO 100% TRANSPARENTE, QUE GARANTE
MAIOR COMODIDADE E CONFORTO, PROTEÇÃO TOTAL
DA FACE FRONTAL E LATERAL, COMPATÍVEL COM USO DE
ÓCULOS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE CURTA
E/OU LONGA DURAÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO EM PORTUGUÊS,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

UND

200

10,00

2.000,00

VALEPLAST

UNID

200

20,00

4.000,00

VALEPLAST

UND
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PROTETOR FACIAL, COM SUPENSÃO, AJUSTÁVEL COM
CATRACA, COM VISOR DE POLICABORNATO DURÁVEL E
MOLDADO,
ESTERILIZÁVEL,
REUTILIZÁVEL,
NÃO
EMBAÇANTE, , TRANSPARENTE, QUE GARANTE MAIOR
COMODIDADE E CONFORTO, PROTEÇÃO TOTAL DA FACE
FRONTAL E LATERAL, COMPATÍVEL COM USO DE
UNID
200
20,00
ÓCULOS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE CURTA
E/OU LONGA DURAÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO EM PORTUGUÊS,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
TERMOMETRO, CLINICO, MULTIFUNCIONAL, DE NÃO
CONTATO, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA A
DISTÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE CONTATO DIRETO
COM A PELE, DE MEDIÇÃO INSTANTÂNEA, INTERVALO DE
MEDIÇÃO DE 1 A 55 GRAUS DEVE GUARDAR NA
MEMÓRIA NO MÍNIMO NOVE AFERIÇÕES. DEVE
ACOMPANHAR BATERIA COM GARANTIA DE 03 ANOS.
EMBALAGEM
INDIVIDUAL
COM
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO,
PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
UND
40
135,00
SAÚDE.
EMBALAGEM
ACONDICIONADA
INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA
SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA
UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA
COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÚMERO DE
LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,
NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
VALOR TOTAL R$ 170.000,00
Valor total do lote por extenso: CENTO E SETENTA MIL REAIS

4.000,00

ULTRAMASTER

5.400,00

LINLEE

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. O preço ofertado pelos Licitantes signatários da presente Ata de Registro de Preços são os constantes na
Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e
condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
2.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses,, a contar da data de sua assinatura,
com início em 31 de julho de 2020, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os
demais requisitos do Decreto nº 734/17.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir o
material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 734, de 2017.
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram 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 Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
3.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata.
3.6. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLAÚSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com as AUTORIZAÇÕES DE
FORNECIMENTO – AF, em dia de expediente, das 08:00 às 17:00 de segunda-feira a sexta-feira, no prazo de 08
(oito) dias a contar do recebimento da AF, e ainda as datas, pesos e quantidades informados.
4.2 O material deverá ser acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
4.3 Os produtos deverão ser entregues no local indicado nas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO – AF.
4.4 A operacionalização, transporte e a realização dos serviços no(s) local(is) estabelecido(s) pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR DA ATA deverão ser executados pela DETENTORA DA ATA, de maneira a observar sua aceitação.
4.5. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Prefeitura Municipal,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.6 O recebimento será feito em duas etapas:
4.6.1 Recebimento provisório:
a) No local de entrega, o Servidor designado fará o recebimento dos materiais, limitando-se a verificar a sua
conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for
o caso, as irregularidades observadas.
4.6.2 Recebimento definitivo:
a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o FISCAL DA ATA/CONTRATO
designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos materiais entregues em
conformidade com o exigido nesta Ata e constante da respectiva proposta de preço do DETENTOR DA
ATA/CONTRATADO.
4.7 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação da entrega dos materiais na Nota Fiscal e a
encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.
4.8 Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do produto, o ÓRGÃO GERENCIADOR
DA ATA/CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com
as especificações em até 24h.
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4.9. Caberá à empresa fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório
pelos empregados exigidos pela legislação.
4.10. A DETENTORA estará obrigada a atender diariamente a todas as ordens de serviço expedidas durante a
vigência da presente ata de registro de preço.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa decorrente da possível contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada pela
Unidade Administrativa que valer-se da Ata de Registro de Preço1.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. A licitante vencedora deve apresentar mensalmente ao Fiscal da Ata de Registro de Preços a Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida em duas vias, sem rasura, em letra legível, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do
Rocha no CNPJ nº 14.234.850/0001-69, onde conste o número da nota fiscal, o número de série e o período de
validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a
contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura e ainda o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a
respectiva agência.
6.1.1 Notas fiscais de peças deverão ser apresentadas separadamente das notas fiscais de serviços.
6.1.2 Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
6.1.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será
devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal.
6.1.4 O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, mediante ordem bancária a ser creditada em conta
corrente.
6.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Detentor da Ata vencedora, nos termos do edital da licitação.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Detentor da Ata vencedorana pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT);
b) atestação de conformidade da entrega do(s) material(is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que oD
Detentor da Ata vencedoranão tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre
a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da
aplicação do índice oficial de Prefeitura Municipal de Barra do Rocha.
6.5 O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimento do subitem 6.3 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do
documento comprobatório da regularidade do registro verificado.
1

Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e
dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. eampl. – Brasília:
TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site
www.tcu.gov.br.
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6.6.
No caso do subitem 6.5 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura
Municipal, sob pena de aplicação de sanções.
6.7 É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÓRGÃO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal será o órgão responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta contratação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
7.2. A convocação do Proponente pela DETENTORA DA ATA será formalizada e conterá o endereço e o prazo
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
7.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo
estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções
previstas neste Edital e seus Anexos.
7.4. Quando comprovada a hipótese acima, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração da Prefeitura
Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8.1. Constitui-se obrigação da CONTRATANTE:
a) Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de entrega do produto,
no horário estipulado para recebimento e/ou prestação dos mesmos.
b) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos serviços previstos, dirimindo as dúvidas da
Contratada, cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente termo de especificação técnica;
c) Devolver os produtos rejeitados;
d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;
e) Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual;
f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos
fornecidos, para que sejam corrigidos;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
empresa vencedora;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
i) Registrar todas as ocorrências de atraso ou de desatendimento das especificações na prestação dos serviços,
para a adoção das providências cabíveis à regularização, comunicando a contratada as irregularidades;
j) Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada;
k) Solicitar o ressarcimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto;
8.2. Constitui-se obrigação da DETENTORA DA ATA:
a)
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
I. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
b)
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
I. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou
defeitos;
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c)
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
d)
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
e)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
g)
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
h)
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2000, a Licitante que, no decorrer da contratação:
a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato/Ata de Registro de
Preços;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de Preços.
9.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
9.2.2. Multa:
I - Moratória de até2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de
30 (trinta) dias;
II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
valor cumulado das penalidades não supere o valor total da Ata de Registro de Preços.
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pelo
prazo de até 05(cinco) anos. (Art. 7º da Lei n° 10.520/02);
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da Ata de Registro de
Preços decorrente desta licitação:
9.5. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
9.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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9.7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e demais alterações vigentes.
9.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
Proporcionalidade.
9.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
9.11.Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.12 . As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial do Município.
9.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
9.15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
9.16. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
9.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
previstas no Decreto n.º 734/17.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL, por
meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, o gestor da Ata deverá:
a) convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:
a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,
c) não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO CANCELAMENTO
11.1 - A presente Ata poderá ser rescindida, bem como, ser cancelado de pleno direito a nota de empenho que vier
a ser emitida em decorrência desta Ata, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais
ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2 - Poderá ainda a presente ata ser rescindida, desde que motivado o ato e assegurado à DETENTORA o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
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a) Venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômica-financeira;
b) For envolvido em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha/BA.
11.3 - A nulidade do processo licitatório induz à da presente Ata sem prejuízo do disposto no parágrafo único do
art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4 - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da
Lei Federal nº 8.666/93;
e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002.
11.5 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, for formalizado por despacho da
autoridade competente do Órgão Gerenciador.
11.6 - A DETENTORA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO:
12.1 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata, bem como a fusão, cisão ou incorporação da DETENTORA, não se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO COMPROMISSO:
13.1 - A DETENTORAobriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Termo de Referência e do edital
do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, passando este a fazer parte integrante desta ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a
emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ou de ORDEM DE SERVIÇO, acompanhada da respectiva Nota de
Empenho, de acordo com o disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGIME LEGAL
15.1 - A presente ata de registro de preços rege-se basicamente pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações e especialmente pelo Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:
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16.1 - Para preencher os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da legislação aplicável, bem
como normas jurídicas outras adequadas, ressalvado o que se acordou neste ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. As condições gerais dos serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP e no Termo de Referência em anexo ao edital, parte integrante
desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ipiaú/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de
Registro de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias, na presença de
duas testemunhas, para os fins de direito.

Barra do Rocha/BA, 31 de julho de 2020.

__________________________________
LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal de Barra do Rocha

__________________________________
ELIANE REGINA DE ALMEIDA COSTA
Secretária Municipal de Administração
GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

__________________________________
ARLAN DAMIÃO SANTOS - ME
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
2ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Número
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO
008/2020
DE PREÇO
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2020, o Município de Barra do Rocha, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, endereço na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha (BA),
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20, nos termos da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 734/2017, e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO N.º
008/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Licitante CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA
LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.116.278/0001-42,
estabelecida à Avenida Dona Margarida, nº 343, Bairro Navegantes, Porto Alegre - RS, CEP 90240-611, através do
seu representante legal, o Sr. Adriano Wieleski, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº
3087802363 SJS/RS e CPF nº 710.853.780-04, conforme cláusulas a seguir:
CONTRATANTE: Município de Barra do Rocha/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha/BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20.
DETENTORA: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.116.278/0001-42, estabelecida à Avenida Dona Margarida, nº 343, Bairro
Navegantes, Porto Alegre - RS, CEP 90240-611, através do seu representante legal, o Sr. Adriano Wieleski, brasileiro,
solteiro, portador da cédula de identidade nº 3087802363 SJS/RS e CPF nº 710.853.780-04.
As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente instrumento, objetivando a contratação de empresa para o
fornecimento de Medicamentos, Material Penso Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara
atender as demandas da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento
Social e suas respectivas unidades, do Município de Barra do Rocha/Bahia.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente Ata o registro de preço para o fornecimento de Medicamentos, Material Penso
Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara atender as demandas da Secretaria de Saúde,
Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social no Município de BARRA DO ROCHA/BA,
conforme quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
1.2 - A existência de preços registrados não obriga Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro mais antigo a preferência de fornecimento em iguais condições.
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1.3 - Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total de R$ 99.972,00(NOVENTA E NOVE MIL,
NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), ao Licitante CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.116.278/0001-42, estabelecida à Avenida Dona
Margarida, nº 343, Bairro Navegantes, Porto Alegre - RS, CEP 90240-611, vencedora e adjudicatária do pregão
supra-referido, neste ato representado pelo o Sr. Adriano Wieleski, brasileiro, solteiro, portador da cédula de
identidade nº 3087802363 SJS/RS e CPF nº 710.853.780-04.

Item
01

02

LOTE 03
TESTES RÁPIDO
Descrição do bem
Unid.
Quant.
V. Unit.
V. Total
TESTE RÁPIDO COVID 19, COM CASSETES
SEPARADOS
IgM
E
IgG
(SANGUE
TOTAL/SORO/PLASMA) KIT COM 10 TESTES,
CX
100
555,40
55.540,00
RESULTADO EM 15 MINUTOS, CAIXA CONTENDO:
10 CONTA GOTAS, 01 SOLUÇÃO TAMPÃO, 20
CASSETES, COM REGISTRO DA ANVISA
TESTE RÁPIDO COVID 19, COM CASSETES –
IgM/IgG (SANGUE TOTAL/SORO/PLASMA) KIT COM
20 TESTES, RESULTADO EM 15 MINUTOS,, CAIXA
CX
80
55,40
44.432,00
CONTENDO: 20 CONTA GOTAS, 01 SOLUÇÃO
TAMPÃO, 20 CASSETES, COM REGISTRO DA
ANVISA
VALOR TOTAL R$ 99.972,00
Valor total do lote por extenso: NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS.

Marca

CONSUMERSLAB

CONSUMERSLAB

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. O preço ofertado pelos Licitantes signatários da presente Ata de Registro de Preços são os constantes na
Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e
condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
2.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses,, a contar da data de sua assinatura,
com início em 31 de julho de 2020, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os
demais requisitos do Decreto nº 734/17.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir o
material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 734, de 2017.
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3.2. Os órgãos e entidades que não participaram 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 Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
3.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata.
3.6. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLAÚSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com as AUTORIZAÇÕES DE
FORNECIMENTO – AF, em dia de expediente, das 08:00 às 17:00 de segunda-feira a sexta-feira, no prazo de 08
(oito) dias a contar do recebimento da AF, e ainda as datas, pesos e quantidades informados.
4.2 O material deverá ser acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
4.3 Os produtos deverão ser entregues no local indicado nas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO – AF.
4.4 A operacionalização, transporte e a realização dos serviços no(s) local(is) estabelecido(s) pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR DA ATA deverão ser executados pela DETENTORA DA ATA, de maneira a observar sua aceitação.
4.5. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Prefeitura Municipal,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.6 O recebimento será feito em duas etapas:
4.6.1 Recebimento provisório:
a) No local de entrega, o Servidor designado fará o recebimento dos materiais, limitando-se a verificar a sua
conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for
o caso, as irregularidades observadas.
4.6.2 Recebimento definitivo:
a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o FISCAL DA ATA/CONTRATO
designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos materiais entregues em
conformidade com o exigido nesta Ata e constante da respectiva proposta de preço do DETENTOR DA
ATA/CONTRATADO.
4.7 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação da entrega dos materiais na Nota Fiscal e a
encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.
4.8 Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do produto, o ÓRGÃO GERENCIADOR
DA ATA/CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com
as especificações em até 24h.
4.9. Caberá à empresa fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório
pelos empregados exigidos pela legislação.
4.10. A DETENTORA estará obrigada a atender diariamente a todas as ordens de serviço expedidas durante a
vigência da presente ata de registro de preço.
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CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa decorrente da possível contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada pela
Unidade Administrativa que valer-se da Ata de Registro de Preço1.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. A licitante vencedora deve apresentar mensalmente ao Fiscal da Ata de Registro de Preços a Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida em duas vias, sem rasura, em letra legível, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do
Rocha no CNPJ nº 14.234.850/0001-69, onde conste o número da nota fiscal, o número de série e o período de
validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a
contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura e ainda o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a
respectiva agência.
6.1.1 Notas fiscais de peças deverão ser apresentadas separadamente das notas fiscais de serviços.
6.1.2 Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
6.1.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será
devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal.
6.1.4 O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, mediante ordem bancária a ser creditada em conta
corrente.
6.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Detentor da Ata vencedora, nos termos do edital da licitação.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Detentor da Ata vencedorana pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT);
b) atestação de conformidade da entrega do(s) material(is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que oD
Detentor da Ata vencedoranão tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre
a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da
aplicação do índice oficial de Prefeitura Municipal de Barra do Rocha.
6.5 O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimento do subitem 6.3 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do
documento comprobatório da regularidade do registro verificado.
6.6.
No caso do subitem 6.5 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura
Municipal, sob pena de aplicação de sanções.
6.7 É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
1

Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e
dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. eampl. – Brasília:
TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site
www.tcu.gov.br.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÓRGÃO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal será o órgão responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta contratação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
7.2. A convocação do Proponente pela DETENTORA DA ATA será formalizada e conterá o endereço e o prazo
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
7.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo
estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções
previstas neste Edital e seus Anexos.
7.4. Quando comprovada a hipótese acima, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração da Prefeitura
Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8.1. Constitui-se obrigação da CONTRATANTE:
a) Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de entrega do produto,
no horário estipulado para recebimento e/ou prestação dos mesmos.
b) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos serviços previstos, dirimindo as dúvidas da
Contratada, cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente termo de especificação técnica;
c) Devolver os produtos rejeitados;
d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;
e) Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual;
f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos
fornecidos, para que sejam corrigidos;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
empresa vencedora;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
i) Registrar todas as ocorrências de atraso ou de desatendimento das especificações na prestação dos serviços,
para a adoção das providências cabíveis à regularização, comunicando a contratada as irregularidades;
j) Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada;
k) Solicitar o ressarcimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto;
8.2. Constitui-se obrigação da DETENTORA DA ATA:
a)
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
I. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
b)
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
I. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou
defeitos;
c)
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
d)
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
e)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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f)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
g)
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
h)
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2000, a Licitante que, no decorrer da contratação:
a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato/Ata de Registro de
Preços;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de Preços.
9.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
9.2.2. Multa:
I - Moratória de até2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de
30 (trinta) dias;
II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
valor cumulado das penalidades não supere o valor total da Ata de Registro de Preços.
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pelo
prazo de até 05(cinco) anos. (Art. 7º da Lei n° 10.520/02);
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da Ata de Registro de
Preços decorrente desta licitação:
9.5. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
9.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e demais alterações vigentes.
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9.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
Proporcionalidade.
9.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
9.11.Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.12 . As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial do Município.
9.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
9.15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
9.16. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
9.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
previstas no Decreto n.º 734/17.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL, por
meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, o gestor da Ata deverá:
a) convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:
a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,
c) não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO CANCELAMENTO
11.1 - A presente Ata poderá ser rescindida, bem como, ser cancelado de pleno direito a nota de empenho que vier
a ser emitida em decorrência desta Ata, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais
ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2 - Poderá ainda a presente ata ser rescindida, desde que motivado o ato e assegurado à DETENTORA o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) Venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômica-financeira;
b) For envolvido em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
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d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha/BA.
11.3 - A nulidade do processo licitatório induz à da presente Ata sem prejuízo do disposto no parágrafo único do
art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4 - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da
Lei Federal nº 8.666/93;
e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002.
11.5 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, for formalizado por despacho da
autoridade competente do Órgão Gerenciador.
11.6 - A DETENTORA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO:
12.1 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata, bem como a fusão, cisão ou incorporação da DETENTORA, não se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO COMPROMISSO:
13.1 - A DETENTORAobriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Termo de Referência e do edital
do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, passando este a fazer parte integrante desta ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a
emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ou de ORDEM DE SERVIÇO, acompanhada da respectiva Nota de
Empenho, de acordo com o disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGIME LEGAL
15.1 - A presente ata de registro de preços rege-se basicamente pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações e especialmente pelo Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:
16.1 - Para preencher os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da legislação aplicável, bem
como normas jurídicas outras adequadas, ressalvado o que se acordou neste ajuste.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. As condições gerais dos serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP e no Termo de Referência em anexo ao edital, parte integrante
desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ipiaú/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de
Registro de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias, na presença de
duas testemunhas, para os fins de direito.

Barra do Rocha/BA, 31 de julho de 2020.

__________________________________
LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal de Barra do Rocha

__________________________________
ELIANE REGINA DE ALMEIDA COSTA
Secretária Municipal de Administração
GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

__________________________________
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
2ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Número
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO
008/2020
DE PREÇO
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2020, o Município de Barra do Rocha, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, endereço na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha (BA),
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20, nos termos da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 734/2017, e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO N.º
008/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Licitante CSN BAHIA SERVICE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 17.032.140/0001-44,
estabelecida na Avenida Monstans, 713, Bairro Santo Antonio, Itabuna - Bahia, CEP: 45.602-171, através do seu
representante legal, o Sr. Flávio Paixão Araújo Santos, portador da cédula de identidade nº 11.577.866-77 SSP/BA e
CPF nº 002.741.385-30, conforme cláusulas a seguir:
CONTRATANTE: Município de Barra do Rocha/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha/BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20.
DETENTORA: CSN BAHIA SERVICE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF nº 17.032.140/0001-44, estabelecida na Avenida Monstans, 713, Bairro Santo Antonio, Itabuna
- Bahia, CEP: 45.602-171, através do seu representante legal, o Sr. Flávio Paixão Araújo Santos, portador da cédula
de identidade nº 11.577.866-77 SSP/BA e CPF nº 002.741.385-30.
As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente instrumento, objetivando a contratação de empresa para o
fornecimento de Medicamentos, Material Penso Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara
atender as demandas da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento
Social e suas respectivas unidades, do Município de Barra do Rocha/Bahia.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente Ata o registro de preço para o fornecimento de Medicamentos, Material Penso
Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara atender as demandas da Secretaria de Saúde,
Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social no Município de BARRA DO ROCHA/BA,
conforme quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
1.2 - A existência de preços registrados não obriga Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro mais antigo a preferência de fornecimento em iguais condições.
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1.3 - Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total de R$ 86.998,00 (OITENTA E SEIS MIL
NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS), ao Licitante CSN BAHIA SERVICE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 17.032.140/0001-44, estabelecida na Avenida
Monstans, 713, Bairro Santo Antonio, Itabuna - Bahia, CEP: 45.602-171, vencedora e adjudicatária do pregão suprareferido, neste ato representado pelo o Sr. Flávio Paixão Araújo Santos, portador da cédula de identidade nº
11.577.866-77 SSP/BA e CPF nº 002.741.385-30,.

Item
01

Item

01

02

LOTE 04
TOTEM
Descrição do bem
Unid.
Quant.
TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA,
COM REVESTIMENTO EM ACM (CHAPA DE ALUMÍNIO
COMPOSTO COM PINTURA EM POLIÉSTER BRANCO
BRILHO). SISTEMA DE FUNCIONAMENTO RÍGIDO DE
ALTA RESISTÊNCIA, COM DISPENSER AUTOMÁTICO.
GRAFISMO EM ADESIVO VINÍLICO TRANSPARENTE
MAIS LAMINAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM SUA
UND
30
HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL. COM APLICAÇÃO DA
LOGOMARCA A ESCOLHA DO CONTRATANTE. TENDO
COMO DIMENSÃO 1.60 X 0,40, COM RESERVATÓRIO DE
1 LITRO, COM FUNCIONAMENTO DE 2 SEGUNDOS DE
PAUSA, COM NO MINIMO 90 DIAS DE GARANTIA PELO
FABRICANTE E FORNECEDOR.
VALOR TOTAL R$ 12.000,00
Valor total do lote por extenso: DOZE MIL REAIS

V. Unit.

400,00

V. Total

Marca

12.000,00

TOTGEL

LOTE 07
PULVERIZADORES
Descrição do bem
Unid.
Quant.
V. Unit.
PULVERIZADOR MANUAL, LEVE E ERGONÔMICO, COM
BICO CÔNICO, TANQUE TRANSLUCIDO, CAPACIDADE
DE 1,5LT, FÁCIL MANUSEIO, RESISTENTE, CONSTANDO
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
UNID
80
31,25
PRODUTO NÚMERO DE LOTE, DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA
PULVERIZADOR TIPO COSTAL, MATERIAL: PLÁSTICO E
METAL, SISTEMA DE PRESSÃO: COMPRESSÃO PRÉVIA,
QUE PROPORCIONA PULVERIZAÇÃO CONTÍNUA E
UNIFORME, PRESSÃO DE TRABALHO: 0,2 A 0,3 MPA,
ACIONAMENTO
DA
BOMBA:
TIPO
PISTÃO,
COMPRIMENTO DA LANÇA: 57 CM, COMPRIMENTO DA
UNID
05
600,00
MANGUEIRA: 1,20 CM 20 LITROS, FÁCIL MANUSEIO,
RESISTENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÚMERO DE LOTE,
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO
DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA
VALOR TOTAL R$ 5.500,00
Valor total do lote por extenso: CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

V. Total

2.500,00

STARFER

3.000,00

STARFER

LOTE 08
EPI PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Item
01

Descrição do bem
MÁSCARA ARTESANAIS DE TECIDO, MODELO
ANATÔMICO, RETANGULAR, BICO DE PATO COM DUAS
CAMADAS DE TECIDO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, E

Unid.

Quant.

UNID

20000

V. Unit.
3,00

V. Total

Marca

60.000,00

VENETA
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02

UMA CAMADA DE POLIESTER COM ESTAMPA DA
LOGOMARCA, COR E LOGOMARCA A COMBINAR, COM
ALÇAS DE ELÁSTICO (MASCULINO 19CM, FEMININO
16CM), ALTURA 11CM, COMPRIMENTO 18CM,
EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 100ML, COM
VALVULA BICO DE PATO, TIPO SABONETEIRA, IDEAL
PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LIQUIDO.
PCT
150
63,32
9.498,00
EMBALAGEM CONTENDO 10 VÁVULAS BICO DE PATO E
10 FRASCOS PLÁSTICO. PACOTE COM 100
VALOR TOTAL R$ 69.498,00
Valor total do lote por extenso: SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

STARFER

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. O preço ofertado pelos Licitantes signatários da presente Ata de Registro de Preços são os constantes na
Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e
condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
2.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses,, a contar da data de sua assinatura,
com início em 31 de julho de 2020, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os
demais requisitos do Decreto nº 734/17.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir o
material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 734, de 2017.
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram 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 Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
3.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata.
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ:Nº14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8VC2K1N+CHIABC5EGRPJBA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Barra do Rocha

Sexta-feira
31 de Julho de 2020
29 - Ano - Nº 2776

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
3.6. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLAÚSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com as AUTORIZAÇÕES DE
FORNECIMENTO – AF, em dia de expediente, das 08:00 às 17:00 de segunda-feira a sexta-feira, no prazo de 08
(oito) dias a contar do recebimento da AF, e ainda as datas, pesos e quantidades informados.
4.2 O material deverá ser acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
4.3 Os produtos deverão ser entregues no local indicado nas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO – AF.
4.4 A operacionalização, transporte e a realização dos serviços no(s) local(is) estabelecido(s) pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR DA ATA deverão ser executados pela DETENTORA DA ATA, de maneira a observar sua aceitação.
4.5. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Prefeitura Municipal,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.6 O recebimento será feito em duas etapas:
4.6.1 Recebimento provisório:
a) No local de entrega, o Servidor designado fará o recebimento dos materiais, limitando-se a verificar a sua
conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for
o caso, as irregularidades observadas.
4.6.2 Recebimento definitivo:
a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o FISCAL DA ATA/CONTRATO
designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos materiais entregues em
conformidade com o exigido nesta Ata e constante da respectiva proposta de preço do DETENTOR DA
ATA/CONTRATADO.
4.7 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação da entrega dos materiais na Nota Fiscal e a
encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.
4.8 Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do produto, o ÓRGÃO GERENCIADOR
DA ATA/CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com
as especificações em até 24h.
4.9. Caberá à empresa fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório
pelos empregados exigidos pela legislação.
4.10. A DETENTORA estará obrigada a atender diariamente a todas as ordens de serviço expedidas durante a
vigência da presente ata de registro de preço.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa decorrente da possível contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada pela
Unidade Administrativa que valer-se da Ata de Registro de Preço1.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. A licitante vencedora deve apresentar mensalmente ao Fiscal da Ata de Registro de Preços a Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida em duas vias, sem rasura, em letra legível, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do
1

Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e
dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. eampl. – Brasília:
TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site
www.tcu.gov.br.
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Rocha no CNPJ nº 14.234.850/0001-69, onde conste o número da nota fiscal, o número de série e o período de
validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a
contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura e ainda o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a
respectiva agência.
6.1.1 Notas fiscais de peças deverão ser apresentadas separadamente das notas fiscais de serviços.
6.1.2 Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
6.1.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será
devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal.
6.1.4 O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, mediante ordem bancária a ser creditada em conta
corrente.
6.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Detentor da Ata vencedora, nos termos do edital da licitação.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Detentor da Ata vencedorana pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT);
b) atestação de conformidade da entrega do(s) material(is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que oD
Detentor da Ata vencedoranão tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre
a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da
aplicação do índice oficial de Prefeitura Municipal de Barra do Rocha.
6.5 O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimento do subitem 6.3 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do
documento comprobatório da regularidade do registro verificado.
6.6.
No caso do subitem 6.5 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura
Municipal, sob pena de aplicação de sanções.
6.7 É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÓRGÃO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal será o órgão responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta contratação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
7.2. A convocação do Proponente pela DETENTORA DA ATA será formalizada e conterá o endereço e o prazo
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
7.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo
estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções
previstas neste Edital e seus Anexos.
7.4. Quando comprovada a hipótese acima, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração da Prefeitura
Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8.1. Constitui-se obrigação da CONTRATANTE:
a) Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de entrega do produto,
no horário estipulado para recebimento e/ou prestação dos mesmos.
b) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos serviços previstos, dirimindo as dúvidas da
Contratada, cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente termo de especificação técnica;
c) Devolver os produtos rejeitados;
d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;
e) Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual;
f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos
fornecidos, para que sejam corrigidos;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
empresa vencedora;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
i) Registrar todas as ocorrências de atraso ou de desatendimento das especificações na prestação dos serviços,
para a adoção das providências cabíveis à regularização, comunicando a contratada as irregularidades;
j) Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada;
k) Solicitar o ressarcimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto;
8.2. Constitui-se obrigação da DETENTORA DA ATA:
a)
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
I. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
b)
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
I. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou
defeitos;
c)
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
d)
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
e)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
g)
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
h)
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2000, a Licitante que, no decorrer da contratação:
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a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato/Ata de Registro de
Preços;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de Preços.
9.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
9.2.2. Multa:
I - Moratória de até2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de
30 (trinta) dias;
II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
valor cumulado das penalidades não supere o valor total da Ata de Registro de Preços.
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pelo
prazo de até 05(cinco) anos. (Art. 7º da Lei n° 10.520/02);
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da Ata de Registro de
Preços decorrente desta licitação:
9.5. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
9.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e demais alterações vigentes.
9.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
Proporcionalidade.
9.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
9.11.Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.12 . As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial do Município.
9.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
9.15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
9.16. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ:Nº14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8VC2K1N+CHIABC5EGRPJBA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Barra do Rocha

Sexta-feira
31 de Julho de 2020
33 - Ano - Nº 2776

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
9.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
previstas no Decreto n.º 734/17.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL, por
meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, o gestor da Ata deverá:
a) convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:
a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,
c) não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO CANCELAMENTO
11.1 - A presente Ata poderá ser rescindida, bem como, ser cancelado de pleno direito a nota de empenho que vier
a ser emitida em decorrência desta Ata, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais
ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2 - Poderá ainda a presente ata ser rescindida, desde que motivado o ato e assegurado à DETENTORA o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) Venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômica-financeira;
b) For envolvido em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha/BA.
11.3 - A nulidade do processo licitatório induz à da presente Ata sem prejuízo do disposto no parágrafo único do
art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4 - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da
Lei Federal nº 8.666/93;
e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002.
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11.5 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, for formalizado por despacho da
autoridade competente do Órgão Gerenciador.
11.6 - A DETENTORA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO:
12.1 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata, bem como a fusão, cisão ou incorporação da DETENTORA, não se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO COMPROMISSO:
13.1 - A DETENTORAobriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Termo de Referência e do edital
do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, passando este a fazer parte integrante desta ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a
emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ou de ORDEM DE SERVIÇO, acompanhada da respectiva Nota de
Empenho, de acordo com o disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGIME LEGAL
15.1 - A presente ata de registro de preços rege-se basicamente pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações e especialmente pelo Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:
16.1 - Para preencher os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da legislação aplicável, bem
como normas jurídicas outras adequadas, ressalvado o que se acordou neste ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. As condições gerais dos serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP e no Termo de Referência em anexo ao edital, parte integrante
desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ipiaú/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de
Registro de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias, na presença de
duas testemunhas, para os fins de direito.
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Barra do Rocha/BA, 31 de julho de 2020.

__________________________________
LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal de Barra do Rocha

__________________________________
ELIANE REGINA DE ALMEIDA COSTA
Secretária Municipal de Administração
GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

__________________________________
CSN BAHIA SERVICE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
2ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Número
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO
008/2020
DE PREÇO
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2020, o Município de Barra do Rocha, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, endereço na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha (BA),
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20, nos termos da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 734/2017, e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO N.º
008/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Licitante MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
SAÚDE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 17.720.941/0001-00, estabelecida na Rua
Tomé de Souza 25 A - Centro, Ipiaú - Bahia, CEP: 45.570-000, através do seu representante legal, o Sr. Rodrigo
Machado de Oliveira Santos, portador da cédula de identidade nº 09756545-86 SSP/BA e CPF nº 025.814.615-00,
conforme cláusulas a seguir:
CONTRATANTE: Município de Barra do Rocha/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha/BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20.
DETENTORA: MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF nº 17.720.941/0001-00, estabelecida na Rua Tomé de Souza 25 A - Centro, Ipiaú - Bahia, CEP:
45.570-000, através do seu representante legal, o Sr. Rodrigo Machado de Oliveira Santos, portador da cédula de
identidade nº 09756545-86 SSP/BA e CPF nº 025.814.615-00.
As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente instrumento, objetivando a contratação de empresa para o
fornecimento de Medicamentos, Material Penso Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara
atender as demandas da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento
Social e suas respectivas unidades, do Município de Barra do Rocha/Bahia.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente Ata o registro de preço para o fornecimento de Medicamentos, Material Penso
Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara atender as demandas da Secretaria de Saúde,
Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social no Município de BARRA DO ROCHA/BA,
conforme quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
1.2 - A existência de preços registrados não obriga Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro mais antigo a preferência de fornecimento em iguais condições.
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1.3 - Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total de R$ 225.755,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO
MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), ao Licitante MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 17.720.941/0001-00, estabelecida na Rua Tomé
de Souza 25 A - Centro, Ipiaú - Bahia, CEP: 45.570-000, vencedora e adjudicatária do pregão supra-referido, neste
ato representado pelo o Sr. Rodrigo Machado de Oliveira Santos, portador da cédula de identidade nº 09756545-86
SSP/BA e CPF nº 025.814.615-00.
LOTE 01
MATERIAL PENSO
Item
01

02

03

04

05

06

Descrição do bem

Unid.

Quant.

V. Unit.

V. Total

ALCOOL 70% SPRAY, AEROSOL, ANTISSÉPTICA USO EXTERNO,
400ML/ 290G. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETILICO, ÁGUA,
ANTIOXIDANTE E BUTANO/PROPANO COM PROPELENTE.
PRINCIPIO ATIVO: ÁLCOOL ETILICO70%... APRESENTAR
NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA NA ANVISA E CERTIFICADO DE
CX
40
160,00
6.400,00
BOAS PRATICAS, FABRICAÇÃO E CONTROLE - CBPFC DO
FABRICANTE CONFORME LIBERAÇÃO ANVISA – RD 350/2020.
EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR
DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR
TRADUTOR OFICIAL. CAIXA COM 12 UNIDADES
ALCOOL 70%, SOLUÇÃO LIQUIDA, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA
USO EXTERNO, FRASCO COM 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVE
CONTER VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO. APRESENTAR
NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA NA ANVISA E CERTIFICADO DE
BOAS PRATICAS, FABRICAÇÃO E CONTROLE - CBPFC DO
L
500
5,51
2.755,00
FABRICANTE CONFORME RESOLUÇÃO ANVISA N°460/99. EM
CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR
DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR
TRADUTOR OFICIAL
ALCOOL 70% SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA USO EXTERNO, GALÃO
COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE CONTER VENDA
PROIBIDA PELO COMÉRCIO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS,
GL
350
33,00
11.550,00
FABRICAÇÃO E CONTROLE - CBPFC DO FABRICANTE
CONFORME RESOLUÇÃO ANVISA N°460/99. EM CASO DO
FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO
DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL
ALCOOL GEL 70% 1 L - ALCOOL, ETILICO 70%, SOLUÇÃO
ANTISSEPTICA USO EXTERNO,.. A EMBALAGEM DEVE CONTER
VENDA
PROIBIDA
PELO
COMERCIO.
APRESENTAR
NOTIFICACAO SIMPLIFICADA NA ANVISA E CERTIFICADO DE
BOAS PRATICAS, FABRICACAO E CONTROLE - CBPFC DO
CX
30
132,00
3.960,00
FABRICANTE CONFORME RESOLUCAO ANVISA N°460/99.EM
CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR
DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR
TRADUTOR OFICIAL. CAIXA COM 12 UNIDADES
AMONTOLIA DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 120
ML, COM BICO RETO, COMPOSTA DE TRÊS PARTES: BISNAGA,
UND
700
2,00
1.400,00
BICO ROSQUEADOR E TAMPA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
RESISTENTE.
AMONTOLIA DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 120
ML, COM BICO RETO, COMPOSTA DE TRÊS PARTES: BISNAGA,
UNID
350
2,00
700,00
BICO ROSQUEADOR E TAMPA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
RESISTENTE.
VALOR TOTAL R$ 26.765,00
Valor total do lote por extenso: VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS
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Item
01

02
03

04

05

06

07

08

LOTE 05
SANEANTES E OUTROS
Descrição do bem
Unid.
BALDE MOP CESTO DE INOX CENTRIFUGADOR COM 2
REFIL, MATERIAL: AÇO INOX E PLÁSTICO REFORÇADO; EIXO DE ROLAMENTO EM AÇO INOX; - CENTRÍFUGA EM
AÇO INOX; - POSSUI RODINHAS PARA MOVIMENTAÇÃO; POSSUI DRENO INFERIOR P/ RETIRADA DE ÁGUA; - PEÇAS
ENCAIXÁVEIS P/ MELHOR ARMAZENAMENTO; - IDEAL P/
LIMPEZA DE LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO; - EXTREMAMENTE
UNID
FÁCIL DE LIMPAR; - DESIGN INOVADOR E MODERNO; LEVE E FÁCIL DE MANEJAR; - MELHOR PREÇO E
QUALIDADE DO MERCADO; - GARANTIA E FACILIDADE NA
TROCA;
DIMENSÕES:
COMPRIMENTO
ESFREGÃO
(ABERTO): 120 CM; COMPRIMENTO ESFREGÃO
(FECHADO): 80 CM; COMPRIMENTO (BALDE): 20 CM;
ALTURA (BALDE): 2 CM; LARGURA (BALDE): 14 CM;
BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, DE USO EM GERAL,
UNID
TAMANHO 25x35, COM 1000 SACOS, CAPACIDADE 2KG
BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, DE USO EM GERAL,
UNID
TAMANHO 20x30, COM 1000 SACOS, CAPACIDADE 1KG, ,
CLORO CONCENTRADO, GRANULADO, COMPOSIÇÃO:
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO A 66, QUE
CORRESPONDE 39% DE CLORO ATIVO, GALÃO COM 10KG,
CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
GL
DO PRODUTO NÚMERO DE LOTE, DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA
DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUARTENÁRIO DE
AMÔNIA DE 5ª GERAÇÃO, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DE SUPERFICEIS CRITICAS. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO
ATIVO, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, SEQUESTRANTE,
ANTIOXIDANTE, ÁGUA DEIONIZADA. PRINCIPIO ATIVO:
CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, CLORETO
DE BENZALCÔNIO 1,5%. ESPECIFICAÇÃO: DESCRIÇÃO
LIQUIDO LÍMPIDO, DE COR ROSA CLARO, COM ODOR
GL
CARACTERÍSTICO. PH: 5,0 - 6,0 DENSIDADE 0,98 A 1,01
G/CM3 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
PRIMÁRIA EM FRASCOS SILKADOS E GALÕES ROTULADOS,
OPACOS DE MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.
GALÃO DE 5L. CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÚMERO DE LOTE, DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 5L,
COR PRATA, BALDE REMOVIVEL, FORMATO CILINDRO,
TAMANHO: 20,5 X 28 CM CONSTANDO EXTERNAMENTE
UND
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÚMERO DE
LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 8L,
COR PRATA, BALDE REMOVIVEL, FORMATO CILINDRO
TAMANHO: 22,5 X 33 CM – CONSTANDO EXTERNAMENTE
UND
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÚMERO DE
LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 12L,
COR PRATA, BALDE REMOVIVEL, FORMATO CILINDRO,
UND
TAMANHO: 25,2 X 39 CM CONSTANDO EXTERNAMENTE

Quant.

V. Unit.

V. Total

Marca

60

180,00

10.800,00

Nobre

80

20,20

1.616,00

Bag Ball

80

20,00

1.600,00

Bag Ball

200

175,00

35.000,00

Hospclean

100

161,00

16.100,00

JVC

100

70,10

7.010,00

Art House

80

105,00

8.400,00

Art House

80

115,00

9.200,00

Art House
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09

10

11

12

13

14

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÚMERO DE
LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 30L,
COR PRATA, BALDE REMOVIVEL, FORMATO CILINDRO,
TAMANHO: 29,5X63 CM CONSTANDO EXTERNAMENTE
UND
80
182,00 14.560,00
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÚMERO DE
LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
PANO DE LIMPEZA, ANTIBACTERICIDA, MUTIUSO, ULTRA
ABSORVENTE, ALTAMENTE RESISTENTE, REUTILIZÁVEL,
NÃO SOLTA FIBRAS,
COMPOSTO POR FIBRAS
CELULÓSICAS E SINTÉTICAS, COR BRANCA, ROLO COM
ROLO
800
92,00 73.600,00
25X200MT. CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÚMERO DE LOTE, DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE
REGISTRO NA ANVISA.
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO, SACO DUPLO.
PCT
200
35,00
7.000,00
PACOTE COM 10
TAPETE CAPACHO DE FILAMENTO DE VINIL SANITIZANTE
PERSONALIZADO, COSTADO SÓLIDO E ANTIDERRAPANTE
UNID
50
90,00
4.500,00
TAMANHO: LARGURA - 60CM DE E COMPRIMENTO
100CM.
TAPETE CAPACHO DE FILAMENTO DE VINIL SANITIZANTE
PERSONALIZADO, COSTADO SÓLIDO E ANTIDERRAPANTE
UNID
40
110,10
4.404,00
TAMANHO: LARGURA - 60CM DE E COMPRIMENTO
120CM.
TAPETE CAPACHO DE FILAMENTO DE VINIL SANITIZANTE
PERSONALIZADO, COSTADO SÓLIDO E ANTIDERRAPANTE
UNID
40
130,00
5.200,00
TAMANHO: LARGURA - 60CM DE E COMPRIMENTO
140CM
VALOR TOTAL R$ 198.990,00
Valor total do lote por extenso: CENTO E NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Art House

Descarpack

Flanelas &
CIA
Like House

Like House

Like House

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. O preço ofertado pelos Licitantes signatários da presente Ata de Registro de Preços são os constantes na
Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e
condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
2.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses,, a contar da data de sua assinatura,
com início em 31 de julho de 2020, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os
demais requisitos do Decreto nº 734/17.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir o
material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 734, de 2017.
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram 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 Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
3.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata.
3.6. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLAÚSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com as AUTORIZAÇÕES DE
FORNECIMENTO – AF, em dia de expediente, das 08:00 às 17:00 de segunda-feira a sexta-feira, no prazo de 08
(oito) dias a contar do recebimento da AF, e ainda as datas, pesos e quantidades informados.
4.2 O material deverá ser acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
4.3 Os produtos deverão ser entregues no local indicado nas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO – AF.
4.4 A operacionalização, transporte e a realização dos serviços no(s) local(is) estabelecido(s) pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR DA ATA deverão ser executados pela DETENTORA DA ATA, de maneira a observar sua aceitação.
4.5. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Prefeitura Municipal,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.6 O recebimento será feito em duas etapas:
4.6.1 Recebimento provisório:
a) No local de entrega, o Servidor designado fará o recebimento dos materiais, limitando-se a verificar a sua
conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for
o caso, as irregularidades observadas.
4.6.2 Recebimento definitivo:
a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o FISCAL DA ATA/CONTRATO
designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos materiais entregues em
conformidade com o exigido nesta Ata e constante da respectiva proposta de preço do DETENTOR DA
ATA/CONTRATADO.
4.7 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação da entrega dos materiais na Nota Fiscal e a
encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.
4.8 Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do produto, o ÓRGÃO GERENCIADOR
DA ATA/CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com
as especificações em até 24h.
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ:Nº14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8VC2K1N+CHIABC5EGRPJBA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Barra do Rocha

Sexta-feira
31 de Julho de 2020
41 - Ano - Nº 2776

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
4.9. Caberá à empresa fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório
pelos empregados exigidos pela legislação.
4.10. A DETENTORA estará obrigada a atender diariamente a todas as ordens de serviço expedidas durante a
vigência da presente ata de registro de preço.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa decorrente da possível contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada pela
Unidade Administrativa que valer-se da Ata de Registro de Preço1.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. A licitante vencedora deve apresentar mensalmente ao Fiscal da Ata de Registro de Preços a Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida em duas vias, sem rasura, em letra legível, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do
Rocha no CNPJ nº 14.234.850/0001-69, onde conste o número da nota fiscal, o número de série e o período de
validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a
contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura e ainda o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a
respectiva agência.
6.1.1 Notas fiscais de peças deverão ser apresentadas separadamente das notas fiscais de serviços.
6.1.2 Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
6.1.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será
devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal.
6.1.4 O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, mediante ordem bancária a ser creditada em conta
corrente.
6.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Detentor da Ata vencedora, nos termos do edital da licitação.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Detentor da Ata vencedorana pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT);
b) atestação de conformidade da entrega do(s) material(is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que oD
Detentor da Ata vencedoranão tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre
a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da
aplicação do índice oficial de Prefeitura Municipal de Barra do Rocha.
6.5 O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimento do subitem 6.3 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do
documento comprobatório da regularidade do registro verificado.
1
Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e
dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. eampl. – Brasília:
TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site
www.tcu.gov.br.
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6.6.
No caso do subitem 6.5 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura
Municipal, sob pena de aplicação de sanções.
6.7 É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÓRGÃO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal será o órgão responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta contratação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
7.2. A convocação do Proponente pela DETENTORA DA ATA será formalizada e conterá o endereço e o prazo
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
7.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo
estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções
previstas neste Edital e seus Anexos.
7.4. Quando comprovada a hipótese acima, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração da Prefeitura
Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8.1. Constitui-se obrigação da CONTRATANTE:
a) Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de entrega do produto,
no horário estipulado para recebimento e/ou prestação dos mesmos.
b) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos serviços previstos, dirimindo as dúvidas da
Contratada, cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente termo de especificação técnica;
c) Devolver os produtos rejeitados;
d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;
e) Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual;
f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos
fornecidos, para que sejam corrigidos;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
empresa vencedora;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
i) Registrar todas as ocorrências de atraso ou de desatendimento das especificações na prestação dos serviços,
para a adoção das providências cabíveis à regularização, comunicando a contratada as irregularidades;
j) Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada;
k) Solicitar o ressarcimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto;
8.2. Constitui-se obrigação da DETENTORA DA ATA:
a)
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
I. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
b)
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
I. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou
defeitos;
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c)
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
d)
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
e)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
g)
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
h)
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2000, a Licitante que, no decorrer da contratação:
a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato/Ata de Registro de
Preços;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de Preços.
9.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
9.2.2. Multa:
I - Moratória de até2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de
30 (trinta) dias;
II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
valor cumulado das penalidades não supere o valor total da Ata de Registro de Preços.
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pelo
prazo de até 05(cinco) anos. (Art. 7º da Lei n° 10.520/02);
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da Ata de Registro de
Preços decorrente desta licitação:
9.5. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
9.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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9.7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e demais alterações vigentes.
9.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
Proporcionalidade.
9.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
9.11.Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.12 . As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial do Município.
9.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
9.15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
9.16. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
9.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
previstas no Decreto n.º 734/17.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL, por
meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, o gestor da Ata deverá:
a) convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:
a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,
c) não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO CANCELAMENTO
11.1 - A presente Ata poderá ser rescindida, bem como, ser cancelado de pleno direito a nota de empenho que vier
a ser emitida em decorrência desta Ata, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais
ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2 - Poderá ainda a presente ata ser rescindida, desde que motivado o ato e assegurado à DETENTORA o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
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a) Venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômica-financeira;
b) For envolvido em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha/BA.
11.3 - A nulidade do processo licitatório induz à da presente Ata sem prejuízo do disposto no parágrafo único do
art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4 - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da
Lei Federal nº 8.666/93;
e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002.
11.5 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, for formalizado por despacho da
autoridade competente do Órgão Gerenciador.
11.6 - A DETENTORA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO:
12.1 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata, bem como a fusão, cisão ou incorporação da DETENTORA, não se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO COMPROMISSO:
13.1 - A DETENTORAobriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Termo de Referência e do edital
do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, passando este a fazer parte integrante desta ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a
emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ou de ORDEM DE SERVIÇO, acompanhada da respectiva Nota de
Empenho, de acordo com o disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGIME LEGAL
15.1 - A presente ata de registro de preços rege-se basicamente pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações e especialmente pelo Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:
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16.1 - Para preencher os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da legislação aplicável, bem
como normas jurídicas outras adequadas, ressalvado o que se acordou neste ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. As condições gerais dos serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP e no Termo de Referência em anexo ao edital, parte integrante
desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ipiaú/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de
Registro de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias, na presença de
duas testemunhas, para os fins de direito.

Barra do Rocha/BA, 31 de julho de 2020.

__________________________________
LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal de Barra do Rocha

__________________________________
ELIANE REGINA DE ALMEIDA COSTA
Secretária Municipal de Administração
GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

__________________________________
MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
2ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Número
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO
008/2020
DE PREÇO
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2020, o Município de Barra do Rocha, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, endereço na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha (BA),
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20, nos termos da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 734/2017, e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO N.º
008/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Licitante OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF no 11.311.773/0001-05, estabelecida à Rua Professor Alicio de Queiroz, n° 106, Térreo, Centro, Itabuna –
Bahia, através de seu Sócio-Gerente, LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO, portadora da cédula de identidade no
08.238.111-90 SSP/BA e CPF no 012.666.705-56, conforme cláusulas a seguir:
CONTRATANTE: Município de Barra do Rocha/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha/BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20.
DETENTORA: OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF no 11.311.773/0001-05, estabelecida à Rua Professor Alicio de
Queiroz, n° 106, Térreo, Centro, Itabuna – Bahia, através de seu Sócio-Gerente, LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO,
portadora da cédula de identidade no 08.238.111-90 SSP/BA e CPF no 012.666.705-56.
As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente instrumento, objetivando a contratação de empresa para o
fornecimento de Medicamentos, Material Penso Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara
atender as demandas da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento
Social e suas respectivas unidades, do Município de Barra do Rocha/Bahia.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente Ata o registro de preço para o fornecimento de Medicamentos, Material Penso
Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara atender as demandas da Secretaria de Saúde,
Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social no Município de BARRA DO ROCHA/BA,
conforme quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
1.2 - A existência de preços registrados não obriga Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro mais antigo a preferência de fornecimento em iguais condições.
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1.3 - Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total de R$ 102.125,00 (CENTO E UM MIL CENTO E
VINTE E CINCO REAIS), ao Licitante OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF no 11.311.773/0001-05,
estabelecida à Rua Professor Alicio de Queiroz, n° 106, Térreo, Centro, Itabuna – Bahia, vencedora e adjudicatária
do pregão supra-referido, neste ato representado através de seu Sócio-Gerente, LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO,
portadora da cédula de identidade no 08.238.111-90 SSP/BA e CPF no 012.666.705-56.
LOTE 09
MEDICAMENTOS
Item

Cod

Descrição do bem

01

1703

IVERMECTINA 6MG

02

3791

AZITROMICINA 500MG

03

3970

PREDNISONA 20MG

04

12607

DEXAMETASONA 4MG

05

1372

06

4481

VITAMINA C INJETÁVEL 500MG, 5 ML,
AMPOLA
DEXAMETASONA INJETÁVEL, 1ML

07

1368

HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL

08

7117

SULFATO DE MAGNÉSIO

09

4323

COMPLEXO B

10

3669

HEPARINA SÓDICA 5000UI, 0,25 ML

Unid.

Quant.

V. Unit.

V. Total

CP

8000

4,70

37.600,00

CP

10000

4,70

47.000,00

CP

3000

0,50

1.500,00

CP

3000

0,54

1.620,00

AMP

1000

1,49

1.490,00

AMP

500

2,80

1.400,00

AMP

500

10,47

5.235,00

AMP

500

1,58

790,00

AMP

1000

1,74

1.740,00

AMP

300

12,50

3.750,00

MARCA/ Modelo/
Registro
VITAMEDIC/ 6MG/
103920167
GEOLAB / 500MG/
154230167
SANVAL/ 20MG/
107140237
LEGRAND/ 4MG/
167730518
FARMACE / 500MG/
110850028
FARMACE/ 1ML/
110850032
NOVAFARMA /
500MG/ 114020012
SAMTEC / 10% 10ML/
155920005
HYPOFARMA /
2ML/103870029
CRISTÁLIA / 0,25ML/
102980371

VALOR TOTAL R$ 102.125,00
Valor total do lote por extenso: R$ 102.298,50 (Cento e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. O preço ofertado pelos Licitantes signatários da presente Ata de Registro de Preços são os constantes na
Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e
condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
2.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses,, a contar da data de sua assinatura,
com início em 31 de julho de 2020, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os
demais requisitos do Decreto nº 734/17.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir o
material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 734, de 2017.
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram 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 Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
3.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata.
3.6. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLAÚSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com as AUTORIZAÇÕES DE
FORNECIMENTO – AF, em dia de expediente, das 08:00 às 17:00 de segunda-feira a sexta-feira, no prazo de 08
(oito) dias a contar do recebimento da AF, e ainda as datas, pesos e quantidades informados.
4.2 O material deverá ser acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
4.3 Os produtos deverão ser entregues no local indicado nas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO – AF.
4.4 A operacionalização, transporte e a realização dos serviços no(s) local(is) estabelecido(s) pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR DA ATA deverão ser executados pela DETENTORA DA ATA, de maneira a observar sua aceitação.
4.5. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Prefeitura Municipal,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.6 O recebimento será feito em duas etapas:
4.6.1 Recebimento provisório:
a) No local de entrega, o Servidor designado fará o recebimento dos materiais, limitando-se a verificar a sua
conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for
o caso, as irregularidades observadas.
4.6.2 Recebimento definitivo:
a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o FISCAL DA ATA/CONTRATO
designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos materiais entregues em
conformidade com o exigido nesta Ata e constante da respectiva proposta de preço do DETENTOR DA
ATA/CONTRATADO.
4.7 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação da entrega dos materiais na Nota Fiscal e a
encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.
4.8 Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do produto, o ÓRGÃO GERENCIADOR
DA ATA/CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com
as especificações em até 24h.
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4.9. Caberá à empresa fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório
pelos empregados exigidos pela legislação.
4.10. A DETENTORA estará obrigada a atender diariamente a todas as ordens de serviço expedidas durante a
vigência da presente ata de registro de preço.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa decorrente da possível contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada pela
Unidade Administrativa que valer-se da Ata de Registro de Preço1.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. A licitante vencedora deve apresentar mensalmente ao Fiscal da Ata de Registro de Preços a Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida em duas vias, sem rasura, em letra legível, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do
Rocha no CNPJ nº 14.234.850/0001-69, onde conste o número da nota fiscal, o número de série e o período de
validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a
contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura e ainda o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a
respectiva agência.
6.1.1 Notas fiscais de peças deverão ser apresentadas separadamente das notas fiscais de serviços.
6.1.2 Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
6.1.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será
devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal.
6.1.4 O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, mediante ordem bancária a ser creditada em conta
corrente.
6.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Detentor da Ata vencedora, nos termos do edital da licitação.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Detentor da Ata vencedorana pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT);
b) atestação de conformidade da entrega do(s) material(is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que oD
Detentor da Ata vencedoranão tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre
a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da
aplicação do índice oficial de Prefeitura Municipal de Barra do Rocha.
6.5 O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimento do subitem 6.3 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do
documento comprobatório da regularidade do registro verificado.
1
Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e
dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. eampl. – Brasília:
TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site
www.tcu.gov.br.
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6.6.
No caso do subitem 6.5 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura
Municipal, sob pena de aplicação de sanções.
6.7 É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÓRGÃO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal será o órgão responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta contratação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
7.2. A convocação do Proponente pela DETENTORA DA ATA será formalizada e conterá o endereço e o prazo
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
7.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo
estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções
previstas neste Edital e seus Anexos.
7.4. Quando comprovada a hipótese acima, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração da Prefeitura
Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8.1. Constitui-se obrigação da CONTRATANTE:
a) Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de entrega do produto,
no horário estipulado para recebimento e/ou prestação dos mesmos.
b) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos serviços previstos, dirimindo as dúvidas da
Contratada, cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente termo de especificação técnica;
c) Devolver os produtos rejeitados;
d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;
e) Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual;
f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos
fornecidos, para que sejam corrigidos;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
empresa vencedora;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
i) Registrar todas as ocorrências de atraso ou de desatendimento das especificações na prestação dos serviços,
para a adoção das providências cabíveis à regularização, comunicando a contratada as irregularidades;
j) Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada;
k) Solicitar o ressarcimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto;
8.2. Constitui-se obrigação da DETENTORA DA ATA:
a)
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
I. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
b)
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
I. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou
defeitos;
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c)
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
d)
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
e)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
g)
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
h)
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2000, a Licitante que, no decorrer da contratação:
a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato/Ata de Registro de
Preços;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de Preços.
9.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
9.2.2. Multa:
I - Moratória de até2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de
30 (trinta) dias;
II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
valor cumulado das penalidades não supere o valor total da Ata de Registro de Preços.
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pelo
prazo de até 05(cinco) anos. (Art. 7º da Lei n° 10.520/02);
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da Ata de Registro de
Preços decorrente desta licitação:
9.5. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
9.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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9.7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e demais alterações vigentes.
9.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
Proporcionalidade.
9.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
9.11.Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.12 . As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial do Município.
9.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
9.15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
9.16. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
9.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
previstas no Decreto n.º 734/17.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL, por
meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, o gestor da Ata deverá:
a) convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:
a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,
c) não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO CANCELAMENTO
11.1 - A presente Ata poderá ser rescindida, bem como, ser cancelado de pleno direito a nota de empenho que vier
a ser emitida em decorrência desta Ata, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais
ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2 - Poderá ainda a presente ata ser rescindida, desde que motivado o ato e assegurado à DETENTORA o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
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a) Venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômica-financeira;
b) For envolvido em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha/BA.
11.3 - A nulidade do processo licitatório induz à da presente Ata sem prejuízo do disposto no parágrafo único do
art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4 - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da
Lei Federal nº 8.666/93;
e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002.
11.5 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, for formalizado por despacho da
autoridade competente do Órgão Gerenciador.
11.6 - A DETENTORA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO:
12.1 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata, bem como a fusão, cisão ou incorporação da DETENTORA, não se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO COMPROMISSO:
13.1 - A DETENTORAobriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Termo de Referência e do edital
do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, passando este a fazer parte integrante desta ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a
emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ou de ORDEM DE SERVIÇO, acompanhada da respectiva Nota de
Empenho, de acordo com o disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGIME LEGAL
15.1 - A presente ata de registro de preços rege-se basicamente pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações e especialmente pelo Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ:Nº14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8VC2K1N+CHIABC5EGRPJBA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Barra do Rocha

Sexta-feira
31 de Julho de 2020
55 - Ano - Nº 2776

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
16.1 - Para preencher os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da legislação aplicável, bem
como normas jurídicas outras adequadas, ressalvado o que se acordou neste ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. As condições gerais dos serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP e no Termo de Referência em anexo ao edital, parte integrante
desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ipiaú/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de
Registro de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias, na presença de
duas testemunhas, para os fins de direito.

Barra do Rocha/BA, 31 de julho de 2020.

__________________________________
LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal de Barra do Rocha

__________________________________
ELIANE REGINA DE ALMEIDA COSTA
Secretária Municipal de Administração
GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

__________________________________
OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
2ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Número
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO
008/2020
DE PREÇO
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2020, o Município de Barra do Rocha, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, endereço na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha (BA),
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20, nos termos da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 734/2017, e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO N.º
008/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Licitante RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E
COBRANCA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 34.834.488/0001-74, estabelecida à Avenida
da Integração, nº 712, Bairro Alto, Curitiba - PR, CEP 82840-290, através do seu representante legal, o Sr. Richard
Lucino de Quadros, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 59886959 SSP/PR e CPF nº
026.021.879-09, conforme cláusulas a seguir:
CONTRATANTE: Município de Barra do Rocha/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha/BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20.
DETENTORA: RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF nº 34.834.488/0001-74, estabelecida à Avenida da Integração, nº 712, Bairro Alto, Curitiba - PR, CEP
82840-290, através do seu representante legal, o Sr. Richard Lucino de Quadros, brasileiro, solteiro, portador da
cédula de identidade nº 59886959 SSP/PR e CPF nº 026.021.879-09.
As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente instrumento, objetivando a contratação de empresa para o
fornecimento de Medicamentos, Material Penso Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara
atender as demandas da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento
Social e suas respectivas unidades, do Município de Barra do Rocha/Bahia.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente Ata o registro de preço para o fornecimento de Medicamentos, Material Penso
Hospitalar, Equipamentos de Proteção Individual e Totempara atender as demandas da Secretaria de Saúde,
Secretaria de Educação e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social no Município de BARRA DO ROCHA/BA,
conforme quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
1.2 - A existência de preços registrados não obriga Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro mais antigo a preferência de fornecimento em iguais condições.
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1.3 - Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total de R$ 41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS),
ao Licitante RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF nº 34.834.488/0001-74, estabelecida à Avenida da Integração, nº 712, Bairro Alto, Curitiba - PR, CEP
82840-290, vencedora e adjudicatária do pregão supra-referido, neste ato representado pelo o Sr. Richard Lucino
de Quadros, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 59886959 SSP/PR e CPF nº 026.021.879-09.

Item

01

02

03

LOTE 06
EQUIPAMENTO DE HIGIENE
Descrição do bem
Unid.
Quant.
V. Unit.
DISPENSER MANUAL DE ÁLCOOL EM GEL COM
CAPACIDADE MINIMA DE 800ML, MATERIAL INJETADA
EM PLÁSTICO ABS BRANCO, RESISTENTE. POSSUI
SISTEMA DE VÁLVULA, VISOR CRISTAL TRANSPARENTE,
O QUE PERMITE O CONTROLE DA SUBSTITUIÇÃO DO
UNID
100
25,00
SABONETE, FUNDO E BOTÃO NA COR BRANCO.
ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA, TAMPA DO
RESERVATÓRIO E KIT CONTENDO BUCHAS E
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.
DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA EM
PLÁSTICO ABS BRANCO, RESISTENTE. VISOR CENTRAL
TRANSPARENTE PERMITE VISIBILIDADE INTERNA,
FACILITANDO O ABASTECIMENTO. DIMENSÕES
UNID
100
25,00
COMPRIMENTO:13,5CM,
ALTURA:26CM
LARGURA:30CM. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA,
TAMPA DO RESERVATÓRIO E KIT CONTENDO BUCHAS E
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.
SECADOR
DE
MÃO
AUTOMÁTICO,
SENSOR
DOMÉSTICO, DISPOSITIVO DE SECAGEM DE MÃO,
BANHEIRO AQUECEDOR ELÉTRICO DE AR QUENTE
VENTO 1000 W, FÁCIL MANUSEIO, RESISTENTE,
UNID
80
450,00
CONSTANDO
EXTERNAMENTE
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÚMERO DE LOTE,
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO
DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA
VALOR TOTAL R$ 41.000,00
Valor total do lote por extenso: QUARENTA E UM MIL REAIS

V. Total

Marca

2.500,00

Bell Plus

2.500,00

Bell Plus

36.000,00

B.V / Similar

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. O preço ofertado pelos Licitantes signatários da presente Ata de Registro de Preços são os constantes na
Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e
condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
2.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses,, a contar da data de sua assinatura,
com início em 31 de julho de 2020, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os
demais requisitos do Decreto nº 734/17.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir o
material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
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qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 734, de 2017.
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram 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 Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
3.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata.
3.6. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLAÚSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com as AUTORIZAÇÕES DE
FORNECIMENTO – AF, em dia de expediente, das 08:00 às 17:00 de segunda-feira a sexta-feira, no prazo de 08
(oito) dias a contar do recebimento da AF, e ainda as datas, pesos e quantidades informados.
4.2 O material deverá ser acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
4.3 Os produtos deverão ser entregues no local indicado nas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO – AF.
4.4 A operacionalização, transporte e a realização dos serviços no(s) local(is) estabelecido(s) pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR DA ATA deverão ser executados pela DETENTORA DA ATA, de maneira a observar sua aceitação.
4.5. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Prefeitura Municipal,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.6 O recebimento será feito em duas etapas:
4.6.1 Recebimento provisório:
a) No local de entrega, o Servidor designado fará o recebimento dos materiais, limitando-se a verificar a sua
conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for
o caso, as irregularidades observadas.
4.6.2 Recebimento definitivo:
a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o FISCAL DA ATA/CONTRATO
designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos materiais entregues em
conformidade com o exigido nesta Ata e constante da respectiva proposta de preço do DETENTOR DA
ATA/CONTRATADO.
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4.7 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação da entrega dos materiais na Nota Fiscal e a
encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.
4.8 Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do produto, o ÓRGÃO GERENCIADOR
DA ATA/CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com
as especificações em até 24h.
4.9. Caberá à empresa fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório
pelos empregados exigidos pela legislação.
4.10. A DETENTORA estará obrigada a atender diariamente a todas as ordens de serviço expedidas durante a
vigência da presente ata de registro de preço.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa decorrente da possível contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada pela
Unidade Administrativa que valer-se da Ata de Registro de Preço1.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. A licitante vencedora deve apresentar mensalmente ao Fiscal da Ata de Registro de Preços a Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida em duas vias, sem rasura, em letra legível, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do
Rocha no CNPJ nº 14.234.850/0001-69, onde conste o número da nota fiscal, o número de série e o período de
validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a
contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura e ainda o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a
respectiva agência.
6.1.1 Notas fiscais de peças deverão ser apresentadas separadamente das notas fiscais de serviços.
6.1.2 Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
6.1.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será
devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal.
6.1.4 O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, mediante ordem bancária a ser creditada em conta
corrente.
6.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Detentor da Ata vencedora, nos termos do edital da licitação.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Detentor da Ata vencedorana pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT);
b) atestação de conformidade da entrega do(s) material(is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que oD
Detentor da Ata vencedoranão tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre
1
Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e
dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. eampl. – Brasília:
TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site
www.tcu.gov.br.

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ:Nº14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8VC2K1N+CHIABC5EGRPJBA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
31 de Julho de 2020
60 - Ano - Nº 2776

Barra do Rocha

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da
aplicação do índice oficial de Prefeitura Municipal de Barra do Rocha.
6.5 O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimento do subitem 6.3 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do
documento comprobatório da regularidade do registro verificado.
6.6.
No caso do subitem 6.5 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura
Municipal, sob pena de aplicação de sanções.
6.7 É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÓRGÃO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal será o órgão responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta contratação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
7.2. A convocação do Proponente pela DETENTORA DA ATA será formalizada e conterá o endereço e o prazo
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
7.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo
estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções
previstas neste Edital e seus Anexos.
7.4. Quando comprovada a hipótese acima, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração da Prefeitura
Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8.1. Constitui-se obrigação da CONTRATANTE:
a) Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de entrega do produto,
no horário estipulado para recebimento e/ou prestação dos mesmos.
b) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos serviços previstos, dirimindo as dúvidas da
Contratada, cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente termo de especificação técnica;
c) Devolver os produtos rejeitados;
d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;
e) Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual;
f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos
fornecidos, para que sejam corrigidos;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
empresa vencedora;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
i) Registrar todas as ocorrências de atraso ou de desatendimento das especificações na prestação dos serviços,
para a adoção das providências cabíveis à regularização, comunicando a contratada as irregularidades;
j) Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada;
k) Solicitar o ressarcimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto;
8.2. Constitui-se obrigação da DETENTORA DA ATA:
a)
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
I. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
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b)
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
I. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou
defeitos;
c)
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
d)
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
e)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
g)
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
h)
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2000, a Licitante que, no decorrer da contratação:
a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato/Ata de Registro de
Preços;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de Preços.
9.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
9.2.2. Multa:
I - Moratória de até2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de
30 (trinta) dias;
II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
valor cumulado das penalidades não supere o valor total da Ata de Registro de Preços.
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pelo
prazo de até 05(cinco) anos. (Art. 7º da Lei n° 10.520/02);
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
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9.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da Ata de Registro de
Preços decorrente desta licitação:
9.5. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
9.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e demais alterações vigentes.
9.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
Proporcionalidade.
9.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
9.11.Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.12 . As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial do Município.
9.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
9.15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
9.16. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
9.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
previstas no Decreto n.º 734/17.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL, por
meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, o gestor da Ata deverá:
a) convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:
a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,
c) não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO CANCELAMENTO
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11.1 - A presente Ata poderá ser rescindida, bem como, ser cancelado de pleno direito a nota de empenho que vier
a ser emitida em decorrência desta Ata, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais
ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2 - Poderá ainda a presente ata ser rescindida, desde que motivado o ato e assegurado à DETENTORA o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) Venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômica-financeira;
b) For envolvido em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha/BA.
11.3 - A nulidade do processo licitatório induz à da presente Ata sem prejuízo do disposto no parágrafo único do
art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4 - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da
Lei Federal nº 8.666/93;
e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002.
11.5 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, for formalizado por despacho da
autoridade competente do Órgão Gerenciador.
11.6 - A DETENTORA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO:
12.1 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata, bem como a fusão, cisão ou incorporação da DETENTORA, não se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO COMPROMISSO:
13.1 - A DETENTORAobriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Termo de Referência e do edital
do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP, passando este a fazer parte integrante desta ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a
emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ou de ORDEM DE SERVIÇO, acompanhada da respectiva Nota de
Empenho, de acordo com o disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGIME LEGAL
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15.1 - A presente ata de registro de preços rege-se basicamente pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações e especialmente pelo Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:
16.1 - Para preencher os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da legislação aplicável, bem
como normas jurídicas outras adequadas, ressalvado o que se acordou neste ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. As condições gerais dos serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2020/SRP e no Termo de Referência em anexo ao edital, parte integrante
desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ipiaú/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de
Registro de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias, na presença de
duas testemunhas, para os fins de direito.

Barra do Rocha/BA, 31 de julho de 2020.

__________________________________
LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal de Barra do Rocha

__________________________________
ELIANE REGINA DE ALMEIDA COSTA
Secretária Municipal de Administração
GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

__________________________________
RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
2ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
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