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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0170/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES/78*4

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura Municipal na
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, através
do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 11.371.157.0001-40, representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr
Renato Malta Lírio Filho, CPF: 697.497.445-00 doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº
10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017; aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Eletrônico nº 035/2022-SRP, conforme Ata homologada em 21/07/2022 resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela
empresa BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
15.229.287/0001-01, com sede na Rua José de Deus Pereira, 287, Galpão A, Caiçara, Guanambi - BA, CEP 46430000, neste ato representada pelo Sr Keppler Araújo Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 9.891.253-43,
SSP/BA e CPF nº 100.911.287-22, cuja proposta foi classificada no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o Registro de Preços para Seleção de propostas para contratação de empresa para o
fornecimento futuro e eventual de aquisição de medicamentos da atenção básica, para abastecer as farmácias
dos postos de saúde, garantindo dessa forma a continuidade assistência terapêutica para suprir as demandas
no atendimento aos munícipes de Muniz Ferreira na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços,
conforme especificações constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

QUANT

UNID

VALOR UNI

9

Amoxicilina 50 mg/mL

700

frs

26

Cefalexina 50 mg/mL

250

frs

27

Metoclopramida 10 mg

12.000

comp.

31

Cloridrato
de
Ambroxol
15mg/5ml – sol oral
Dipirona 500 mg/mL – sol
oral/gts
Cloridrato de metoclopramida
10 mg

250

frs

1.500

frs

6.000

comp.

R$
2,64
R$
7,02
R$
0,10
R$
2,37
R$
1,22
R$
0,10

33
41

VALOR
TOTAL
R$
1.848,00
R$
1.755,00
R$
1.200,00
R$
592,50
R$
1.830,00
R$
600,00

MARCA
PRATI
TEUTO
BELFAR
FARMACE
FARMACE
BELFAR
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46

Hidralazina 50 mg

8.000

comp.

47

Hidroclorotiazida 25 mg

comp.

51

Ibuprofeno 50 mg/mL

100.00
0
1.200

55

Levonorgestrel 0,15mg +
etinilestradiol 0,03 mg –
1blister 21 comprimidos
Loratadina 10mg

1.500

und

16.000

comp.

1.000

frs

150

und

68

Maleato de dexclorfeniramina
0,4 mg/mL
Maleato de Timolol 5 mg/ml
0,5% sol - oftalmica
Metronidazol 250 mg

10.000

comp.

72

Noretisterona 0,35 mg

600

comp.

74

Óleo Mineral 100% 100ml

280

frs.

76

Paracetamol 200 mg/mL

1.200

frs

93

Diazepam 10mg

18.000

comp.

97

Clonazepam 0,5mg

11.000

comp.

98

Clonazepam 2 mg

17.000

comp.

111

Carbamazepina 200 mg

24.000

comp.

115

Clonazepam 2,5 mg/mL

200

frs

117

Risperidona 2 mg

6.000

comp.

122

Buscopan simples 20 mg/ml

900

amp

138

Dimenidrinato 50 mg/ml

900

amp

145

Furosemida 20 mg/ml

1.000

amp

156

Metoclopramida 5 mg/ml

800

amp

61
64
66

163

frs

R$
0,59
R$
0,04
R$
1,81
R$
0,09

R$
4.720,00
R$
4.000,00
R$
2.172,00
R$
135,00

NOVARTIS

R$
0,13
R$
1,95
R$
3,21
R$
0,20
R$
0,23
R$
4,19
R$
1,21
R$
0,10
R$
0,05
R$
0,10
R$
0,22
R$
1,95
R$
0,16
R$
1,47
R$
3,33
R$
1,21
R$
0,61
R$
4,46

R$
2.080,00
R$
1.950,00
R$
481,50
R$
2.000,00
R$
138,00
R$
1.173,20
R$
1.452,00
R$
1.800,00
R$
550,00
R$
1.700,00
R$
5.280,00
R$
390,00
R$
960,00
R$
1.323,00
R$
2.997,00
R$
1.210,00
R$
488,00
R$
178,40

CIMED

MEDQUIMICA
NATULAB
CIFARMA

NTULAB
GERMED
PRATI
BIOLAB
CRISTALIA
FARMACE
SANTISA
GEOLAB
PHARLAB
TEUTO
GEOLAB
PRATI
HIPOLABOR
U.QUIMICA
HIPOLABOR
ISOFARMA

Lanceta descartavel para 40
cx
MEDLEVENSOH
punção digital cx 100
N
unidades
VALOR TOTAL: R$ 45.003,60 (quarenta e cinco mil, três reais e sessenta centavos).
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a 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 a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde.
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal que
regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017, e na Lei nº 8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor 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
anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de Registro
de Preços.
2.5.
As adesões à ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
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4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação
de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de
classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos
da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em
razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente
justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido
porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação,
o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e
memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os
documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de
preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do
fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata
de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços
aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
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5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº
10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor
aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor
até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do
valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como cartacontrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos
anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93,
tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante
(a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever
outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos
pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três)
dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade fiscal da
Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das
condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, observado a vigência do
crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de atendimento do interesse público pela
não interrupção do serviço de fornecimento do medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções “DA
OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10. Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir
as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e
a proposta da empresa.
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14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal que
regulamento o Registro de Preço nº 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,
subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Nazaré, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira - BA, em 21 de julho de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CI: nº 0567289800
CPF nº 597.084.505-10

RENATO MALTA LÍRIO FILHO
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.371.157.0001-40
CPF: 697.497.445-00

_______________________________________________________________________________
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ nº. 15.229.287/0001-01
Representante: Keppler Araújo Silva
CPF nº 100.911.287-22

TESTEMUNHAS:
________________________________
RG/CPF
_________________________________
RG/ CPF
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PREGAO ELETRONICO
035/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns 0170/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e um dias do mes de juiho de dois mil e vinte e dois, O MUNICiPiO DE MUNiZ FERREiRA,
pessoa juridica de direito publico interne, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede
administrativa Prefeitura Municipal na Pra^a ACM Junior, nfi 168, Centro - CEP 44.575-000 Muniz
Ferreira - Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, maior,
casado, CPF 597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, atraves do Fundo Municipal de Saude, CNPJ
11.371.157.0001-40, i'epi’eseiitauo peiu Seu'ei'ai'iu Municipal ue Sauue Si’ Reiial'o Malta Lli'iu r iiliu, CPF:
697.497.445-00 doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nfi 10.520/02, do Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Prefo n9 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente,
a Lei nfi 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificafao das propostas
apresentadas no Pregao Eletronico ns 035/2022-SRP, conforme Ata homologada em 21/07/2022
icbuive t\cLii^ i tvrtrv uo rr\cvoS paia a evemuai Lunuaia^ao uub icciii a begun eiencauub, Lumoime

especificafoes do Termo de Referenda, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos
prefos, oferecidos pela empresa OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n9
11.311.773/0001-05, com sede na Rodovia BR 101, S/N, Km 510b - Jafana, Itabuna - Ba, neste ato
i’epi'eseiitaua pela Si'a Luuinila Sepulveda Riueiio, puitauui' da Ceuuia de Ideiilidade iis
0823811190SSP/BA e CPF n9 012.666.705-56, cuja proposta foi classificada no certame.

CLAUSULA PR1MEIRA- DO OBJETO
1.1 G uujeto deSla Ala e u Regisu’u de Pi'e^uS para Seleyau de pi’upustas pai a cuiitTaL'ayau de einpresa
para o fornecimento futuro e eventual de aquisi^ao de medicamentos da aten9ao basica, para
abastecer as farmdeias dos postos de saude, garantindo dessa forma a continuidade assistencia
terapeutica para suprir as demandas no atendimento aos munfeipes de Muniz Ferreira na modalidade
Pregao Eletronico para Registro de Pre^os, conforme especifica^oes constantes do Edital e
quantidades estabelecidas abaixo:
ITE
M
12

20
50

ESPECIFICAQOES

QUANT

UNID

Amoxicilina + clavulajiato
de potassio 50 mg/mL +
12,5 mg/ml
Atenolol 100 mg

500

frs

156.00

comp.

Ibuprofeno 600 mg

0
30.000

VALOR
VALOR
TOTAL
UNI
R$
R$
11.750,00
23,50

R$
0,11
comp. R$
0,21

R$
17.160,00
R$
6.300,00

MARCA
E.M.S
PRATIDONADUZZ
I

PRATIDONADUZZ
I
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comp.

Levotiroxina 50 meg

1.000

84

Sinvastatina 20 mg

114

Haloperidoi 5 mg

100.00 . comp.
0
14.000 comp.

119

Sertralina 50 mg

6.000

comp.

121

Benzilpenicilina benzatina
1.200.000 UI pop sol
injetavei
Insulina nph 100 ui frasco/amp - 10 ml
Insulina regular 100 ui frasco / ampola - 10 ml
Morfina lOmg/ml

1.000

frs

250

amp

200

amp

300

amp

151
153
157

R$
280,00
R$
10.000,00

R$
0,28
R$
0,10
R$
0,27
R$
0,21
R$
9,40

3.780,00
R$
1.260,00
R$
9.400,00

R$
24,19
R$
24,19
R$
2,62
R$
0,32

R$
6.047,50
R$
4.838,00
R$
786,00
R$
4.800,00

K$

MERCK
PHARLAB
UKibTALIA
GEOLAB
TEUTO

ASPEN
ASPEN
HIPOLABOR

MEDLEVENSOHN
Agulha hipodermica p/
15.000
und
caneta de insulina/ canula
inox / dimensao 0,23 *
0,4 mm
SALDANHA
R$
R$
cx
100
165 Seringa de insulina c/
23,12
2.312,00
agulha 13x45mm caixa
c/100 unidades
Total: R$ 78.713,50 (setenta e oito mil, setecentos e treze reals e cinquenta centavos).
164

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administrapao a firmar as contratapoes que deles
poderao advir, facultando-se a realizapao de licitapao especifica para a contratapao pretendida, sendo
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condipoes.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS ORGAOS PARTICIPANTES
2. G urgau g'eireiidauoi sei a a SeLTetaria Muiiidpal ue Sadue.
2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prepos, ainda, qualquer orgao ou entidade da Administrapao
que nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condipoes e as regras estabelecidas
iio DecreLu municipal que i eguianicnuu o Registro de Prepo n2 G39, de 26/01/2017, e rid Lei u2 8.666/93.
2.3. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Prepos, observadas as condipoes nela
estabelecidas, optar pela aceitapao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique
as obrigapoes anteriormente assumidas.
As aquisipues uu Cumiatapueb adiduiiais a que Se refere eSte item iiau poderau eXCeder, pui
2.4.
orgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e
registrados na ata de Registro de Prepos.
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2.5.
As adesoes a ata de Registro de Pre^os sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative
de cada item registrado na ata de Registro de Pregos para o orgao gerenciador e orgaos participantes,
independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Au ui’gau dau paiiiLipanle que aueiii a preSeiite ata Luiiipet'em os alus ielativos a CuuFaii^a do
cumprimento pelo fornecedor das obriga^oes contratualmente assumidas e a aplica?ao, observada a
ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em rela^ao as suas proprias contratafoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.
CLAUSULA TERCElRA - DA V1G&NCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRetOS
3. A Ata de Registro de Pre^os tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLAUSULA QUARTA - DA ALTERA£AO DA ATA DE REGISTRO DE PRE^OS
4. 0 pi’e^u i egi'stiadu podei a sel' irevistu iius teriiios da ajHiea ”du do iliui'su II do LUfjUt do ai’l'. 65 da Lei
ns 8.666/93, em decorrencia de eventual redu^ao dos pre^os praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociapoes junto aos
fornecedores.
4.1. Quailuo o pi'epo inidalaieiiLe i egistrauu, por iiiutivu superveniente, toniai'-se superior ao pi evO
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao para redufao de pre^os e sua adequa^ao ao praticado
pelo mercado;
4.1.2. Frusti ada a iiegociagao, liberar o forneceuur do compromisso assumiuo e eancelar o i egistro, sern
aplicapao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociafao, observada a ordem
de classifica^ao original do certame.
4.2. QuanuO o pi evo ue niercailo Luniar-se superiui aos pi epos i egistrauus e o foi fieCeLloiV iiiediaiile
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador
podera:
4.3. Convocar o fornecedor visando a negocia^ao de pre^os e sua adequate ao praticado pelo mercado
iius lei nios ua aliiiea "u" uu lilcisu II uu eaput uo ait. 65 ua Lei ii- 8.666/93, quaiiuu cauivel, pai a ievei
o prefo registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisfveis, ou previsiveis, porem de
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execufao do ajustado, ou, ainda em caso
de forpa maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e
extracontratual.

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praca 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

AsaMd?

per

JOAO MARINHOS^ir0U*AC
galvao. / /ssssaascu*—i
BIS N ETO:sbiIeto^1
64704122549f

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJM3NJE3QKVGNZI1QUEZOU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
23 de Agosto de 2022
12 - Ano X - Nº 1891

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

MUNIClOIO OE

MUNIZ
FERREIRA
MOSS* ItPR», NO*5* CEKTe

4.4. Caso inviavel ou frustrada a negociafao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunica^ao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicafao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motives e comprovantes apresentados; e
4.5. Cunvucar us demais funieceuures para assegurar igual upurtunidade de negoda^ao, quandu cabfvei.
4.6. A cada pedido de revisao de prefo devera o fornecedor comprovar e justificar as alterafdes havidas
na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a varia^ao dos componentes dos
custos devidamente justificada.
4.7. Na auaiise do pedido de revisao, dei'itre oliti oS Ci iterloS, a AdminiStra^ao adutai'a, pal a Veiii'ica^ao
dos prefos constantes dos demonstratives que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela
propria unidade, devendo a delibera^ao, o deferimento ou indeferimento da alterafao solicitada ser
instruida com justificativa da escolha do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisao da
Auininistidyao no praZo ue 3o (iririLaj uiaS. TodoS os doCUinentuS litilizaduS pai a a aiiaiise do peuiuo ue
revisao de pre^os serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos
autos processuais.
4.8. £ vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do process© de
i eVisao de preyos, estaiido, lieste Caso, sUjeita as San^oes pievistas iio Editai CuiiVuCatoriu, salvo a
hipotese de libera^ao do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociapoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogapao parcial ou
total da Ata de Registro de Prepos, mediante publicapao no Diario Oficial do Municipio,
4.10. t proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactuapao ou reajuste de prepos da contratapao.

4.12. Havendo qualquer alterapao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de
Registro de Prepos aos drgaos participantes, se liouver.
CLAUSULA QUINTA ■ DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. 0 fornecedor. tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o
Coiiu aditui io e a aiiipla defesa eiii proLessu adrufiiisLralivo espeCmCo, quando:
5.1. Nao cumprir as condipoes da Ata de Registro de Prepos;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administrapao, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sufref saiipao plevlsLa lioS incisos III ou IV do cuput do art. 87 da Lei ii2 8.666, ue 1993, ou iio art.
72 da Lei n2 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do Registro de Prepos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forpa maior, que prejudique 0 cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
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5.4.1. Por razoes de interesse publico;
5.4.2. A pedido do fomecedor.
5.5. Em qualquer das hipoteses adma, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro do
fornecedor aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATA£AO COM OS FORNECEDORES
6. De acurdu cum u artigu 62 da Lei it2 8.666/93, u iiistriiineiito de Cuntratu e facultativo nas licita^ues
com valor ate R$80.000,00 (oitenta mil reals), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega,
independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato podera ser substitufdo por outros instrumentos habeis
como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autoriza^ao de compra. Todavia, nesses
instrumentos, ou em ducumentus anexo a eles, devein vir previstas as elausulas eSSendais da
contrata^ao, exigi'veis no artigo 55 da Lei n9 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega;
obriga^oes da contratada e da contratante; casos de rescisao contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratafao com o fornecedor registrado observara a classificafaosegundo a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitafao que deu origem a presente ata e sera
foniializada iiiediante (a) instrumento contratual, b) eiiiissao de nota de empenho de despesa; c)
autorizafao de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da
Lei ns 8.666/93, e obedecidos os requisites pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o
Registro de Prefo n9 039, de 26/01/2017.
6.3. 0 orgao convocara a fornecedora com pre^o registrado em Ata para, a cada contratafao, no prazo
de 03 (tres) dias uteis, (a) efetuar a retirada da Nuia de Empeiihu uu instrumento' equivalente; uu, b)
assinar o Contrato), sob pena de decair do direito a contratafao, sem prejuizo das san^oes previstas no
Edital e na Ata de Registro de Prefos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicita^ao justificada do fornecedor e
aceita pela Administrafao.
6.5. Previamente a furmaliza^au de cada cuiitrata^au, u Municrpiu realizara consulta a regularidade
fiscal da Contratada para identificar possivel proibifao de contratar com o Poder Publico e verificar a
manutenfao das condifdes de habilita^ao.
6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas conduces contratuais, os acrescimos ou
supressoes contratuais que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (yinte e cinco por cento) do valor
initial atualizado do contrato.
6.7. £ vedada a subcontrata^ao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execufao do contrato, em compatibilidade com as
obrigafoes assumidas, todas as condiyoes de habilita^ao e qualificafao exigidas na licitafao.
CLAUSULA SfcTIMA - DA VIGeNCIA DA CONTRATA£AO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 (doze) meses, observado a
vigencia do credito orfamentario, admitindo-se a prorroga^ao diante do proposito de atendimento do
interesse publico pela nao interrupfao do servipo de fornecimento do medicamento a popula^ao.
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CLAUSULA OITAVA - DO PRE£0
8. Durante a vigencia de cada contratagao, os pregos sao fixos e irreajustaveis.
CLAUSULA NONA - DAS OBRiGACOES DO CON 1 KA l AN 1E E DO CON IRA1 ADO
9. As obrigagoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Segoes "DA
OBRIGAgAO DO CONTRATADO" e "DA OBRIGAgAO DO CONTRATANTE" do edital.
CLAUSULA DECIMA - DO KECEBIMENTo E CRITEKIO DE ACEll ACAO DO OBJEIO
Os bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISORiO E DEFINITIVO" do
10.
edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMEN I O
11. 0 pagamento dar-se-4 na forma do item "DO PAGAMENTO” do edital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECU£AO DO CONTRATO
•-»

A fiscaiizagau da contralagao sera exerdua por uin representante da Adminislragau, au qual
competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo dara ciencia a
Administragao.
12.1. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes tecnicas,
vicios redibiidrius, oil ernprego de material inadeqdadu ou de quaiidade inferior, e, na ocorrencia desta,
nao implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art 70 da Lei ns 8.666/93.
12.2. 0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a
execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envoiviuos, del'erminafido o que for necessario a regiiianzagao das fallas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.
a

iz.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRA0ES E DAS SAN0ES ADMINISTRATIVAS
13. A apuragao e aplicagao de sangoes dar-se-a na forma da Segao "uAS SANgOES" do edital.
CLAUSULA DECIMA QUARTA ■ DAS DISPOSigOES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referencia.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrigao, a Ata de Registro de Pregos, o Termo de
Referencia e a proposta da empresa.
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14.2, Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposi^oes constantes da Lei ne 10.520/02, do Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Prefo n- 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar nQ
123/06, e da Lei ne 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questoes relativas a presente Ata sera o da Cidade de Nazare, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Muniz Ferreira - BA, em 21 ue julliu de 2022.
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