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Atas
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022

O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com
sede na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-49,
brasileiro, residente e domiciliado na Rua Jose Amorim, SN, Centro, Varzedo-Estado da
Bahia, CEP: 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE CNPJ: 11.734.374/0001-57 representado pela Sr. JOSUE BARRETO DE
ALMEIDA JUNIOR, portadora do RG n.º 05655132-06 SSP/BA e portador do CPF/MF n.º
787.737.685-53, e a empresa BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITLARES EIRELI, estabelecida na Rua José de Deus Pereira, nº 287, Galpão A,
Bairro: Caiçara, Município de Guanambi – BA, CEP 46.430-000, CNPJ n°
15.229.287/0001-01, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato
representada pela Sr(a) Suzy Araújo Silva, portador da carteira de identidade RG:
02326341-57 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 675.782.685-20, nos termos do art. 15
da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94,
Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs
58/2020 e 26/2017, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da
licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 110/2022, firmam a presente
Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações
posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1.
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
LOTE VIII
ITEM

147

148

149

150

151

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
FRALDA
DESCARTÁVEL TAM
M DE 4 A 9 KG
(INFANTIL) - PCT C/
08 UNID
FRALDA
DESCARTÁVEL TAM
G DE 9 A 13 KG
(INFANTIL) - PCT C/
07 UNID
FRALDA
DESCARTÁVEL
GERIÁTRICA TAM M PCT C/ 09 UNID
FRALDA
DESCARTÁVEL
GERIÁTRICA TAM G PCT C/ 08 UNID
FRALDA
DESCARTÁVEL
GERIÁTRICA TAM P PCT C/ 10 UNID

MARCA

PREÇO
UNITÁRIO
R$

PREÇ
O
TOTAL
R$

UNIDADE

CATMAT

ANVISA

QUANTIDA
DE

UNIDADE

425354

RDC 142

10.000

LIPPY
BABY

R$
0,51

R$
5.100,0
0

UNIDADE

460705

RDC 142

10.000

LIPPY
BABY

R$
0,53

R$
5.300,0
0

UNIDADE

358131

RDC 142

5.000

MAXI
CONFOR
T

R$
1,25

R$
6.250,0
0

UNIDADE

358132

RDC 142

5.000

MAXI
CONFOR
T

R$
1,25

R$
6.250,0
0

UNIDADE

427338

RDC 142

5.000

MAXI
CONFOR
T

R$
1,55

R$
7.750,0
0
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152

153

TIRAS PARA
MEDIÇÃO DE
GLICOSE - ON CALL
PLUS II, CAIXA COM
50
TIRAS PARA
MEDIÇÃO DE
GLICOSE - ACCUCHEK ACTIVE

UNID

433263

80011990
003

1000

MEDLEVE
NSOHN

R$
22,39

R$
22.390,
00

UNID

339565

81414021
696

1000

ROCHE

R$
1,23

R$
1.230,0
0

VALOR TOTAL DO LOTE VIII R$

R$
54.270,
00

CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS

1.2. As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO
(válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a
originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município
e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os materiais penso, médicos e
hospitalares licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de materiais penso, médicos e hospitalares decorrentes desta Ata,
serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
n°008-SRP/2022 - Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso,
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após
o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos materiais penso, médicos e
hospitalares adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas
etapas relativas ao fornecimento dos materiais penso, médicos e hospitalares, superior a 50%
(cinquenta por cento) do prazo definido nesta Ata;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
penso, médicos e hospitalares e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Varzedo, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
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em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS MATERIAIS PENSO, MÉDICOS E
HOSPITALARES E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
materiais penso, médicos e hospitalares foi feita, além da identificação de quem procedeu ao
recebimento dos materiais penso, médicos e hospitalares.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de materiais penso, médicos e hospitalares fora do estabelecido
nesta Ata de Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituílos, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais
substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os materiais penso, médicos e hospitalares constantes do objeto não estejam de acordo
com as especificações exigidas, a Secretaria de Saúde, através de seu preposto não o aceitará e
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos materiais penso, médicos e hospitalares, o mesmo deverá
ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação,
para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do
que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição dos materiais penso, médicos e hospitalares, entregues em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DO MUNICÍPIO
5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
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5.2. Vetar a entrega de qualquer material penso, médicos e hospitalares que considerar
incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser
inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos materiais penso, médicos
e hospitalares, ou rejeitá-los;
5.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata de
Registro;
5.5. Receber os materiais penso, médicos e hospitalares no prazo e condições estabelecidas nesta
Ata de Registro;
5.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos
da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos materiais penso, médicos e hospitalares
desta Ata de Registro, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o
Município;
5.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
6.2. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares, dentro das especificações estabelecidas,
em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
6.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
6.4. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares sem qualquer ônus para o
CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como
tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
6.5. Manter em estoque um mínimo de materiais penso, médicos e hospitalares necessários à
execução do objeto desta Ata;
6.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas,
os materiais penso, médicos e hospitalares objeto desta Ata de Registro em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais
penso, médicos e hospitalares inadequados ou desconformes com as especificações;
6.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
6.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
6.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais penso, médicos
e hospitalares, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
6.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
6.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
6.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020
4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJCWNTMWOUMXNJA5OTQWMK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Julho de 2022
6 - Ano XIV - Nº 2802

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
7.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais penso,
médicos e hospitalares, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
7.5. Os materiais penso, médicos e hospitalares, objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por
servidor da Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no
artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE
especialmente designados pelo ordenador de despesa do Consórcio ou pela Secretaria Municipal
de Saúde do Município consorciado;
9.2. Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a
que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por
Portaria do respectivo titular;
9.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, 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;
9.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Consórcio ou para o
Município consorciado ou modificação da contratação;
9.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente
pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele,
em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação, observadas a ampla defesa e o contraditório, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida para o certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
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ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
desta Ata;
g) inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata.
10.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
10.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais,
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei Federal n.º
8.883/94.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
11.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas
na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa
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de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura
da Ata pelas partes interessadas.
12.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1. Os materiais penso, médicos e hospitalares, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá
ser requisitado por qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram
do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do Termo
de Adesão.
13.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLAUSULA XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 008/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 008/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude
de convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado,
assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Varzedo-ba, 20 de junho de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES EIRELI
CNPJ: 15.229.287/0001-01
Suzy Araújo Silva
Representante

JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Fundo Municipal de Saúde
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Gestor

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:
1)
CPF:

2)
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022

O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com
sede na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-49,
brasileiro, residente e domiciliado na Rua Jose Amorim, SN, Centro, Varzedo-Estado da
Bahia, CEP: 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE – CNPJ:11.734.374/0001-57 representado pela Sr. JOSUE BARRETO DE
ALMEIDA JUNIOR, portadora do RG n.º 05655132-06 SSP/BA e portador do CPF/MF n.º
787.737.685-53, e a empresa DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, estabelecida na Estrada da Muriçoca, nº 09, bairro São Marcos, CEP 41.250-420,
Salvador-BA. CNPJ n° 02.421.679/0001-18, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representado pelo Sr. Israel Cordeiro Bastos Santana,
portador da carteira de identidade RG: 02317502-85 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº
293.669.505-82, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº
9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais aplicáveis
e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2022,
para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 110/2022,
firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n°
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1.
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual

LOTE III
ITEM DESCRIÇÃO

U.F.

QTDE.

MARCA

R$UNIT.

R$ TOTAL

52

ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA PCT /
100 UNIDADES

PACOTE

200

THEOTO

4,75

950,00

53

ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA PCT / 100
UNIDADES.

PACOTE

150

THEOTO

9,40

1.410,00

54

EQUIPO MACRO GOTAS

UNIDADE

6000

MEDIX

1,49

8.940,00

55

ESCOVA GINECOLÓGICA

UNIDADE

5000

KOLPLAST

0,27

1.350,00

UNIDADE

6000

MED
SHARP

0,80

4.800,00

UNIDADE

200

MASTER
WIN

11,40

2.280,00

200

MED
SONDA

0,61

122,00

200

MED
SONDA

0,60

120,00

200

MED
SONDA

0,75

150,00

56

57
58
59
60

BOLSA DE COLOSTOMIA 40MM
BOLSA
DE
COLOSTOMIA,
PEÇA
TRANSPARENTE, CORTINA DE PROTEÇÃO
OPACA QUE PERMITE O MONITORAMENTO DO
ESTOMA,
DRENÁVEL,
RECORTÁVEL,
ANATOMICA E POSSUI FILTRO DE CARVÃO
ATIVADO. TAMANHO 15-70MM. APRESENTAR
AMOSTRA.
CATETER PARA OXIGÊNIO Nº06
CATETER PARA OXIGÊNIO Nº08
CATETER PARA OXIGÊNIO Nº10

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
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61

CATETER PARA OXIGÊNIO Nº12

UNIDADE

200

MED
SONDA

0,81

162,00

1,49

5.960,00

62

CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS

UNIDADE

4000

MED
SONDA

63

SONDA DE FOLEY Nº08 2 vias

UNIDADE

50

CIRUTI

3,03

151,50

64

SONDA DE FOLEY Nº10 2 vias

UNIDADE

50

CIRUTI

3,75

187,50

65

SONDA DE FOLEY Nº12 2 vias

UNIDADE

50

CIRUTI

3,45

172,50

66

SONDA DE FOLEY Nº14 2 vias

UNIDADE

50

CIRUTI

3,60

180,00

67

SONDA DE FOLEY Nº16 2 vias

UNIDADE

50

CIRUTI

3,60

180,00

68

SONDA DE FOLEY Nº18 2 vias

UNIDADE

100

CIRUTI

3,60

360,00

69

SONDA DE FOLEY Nº20 2 vias

UNIDADE

50

CIRUTI

3,60

180,00

70

SONDA DE FOLEY Nº22 2 vias

UNIDADE

50

CIRUTI

2,88

144,00

50

MED
SONDA

0,75

37,50

0,80

40,00

71

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14

UNIDADE

72

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16

UNIDADE

50

MED
SONDA

73

BOLSA COLETORA DE URINA – SISTEMA
FECHADO - 2000 ML

UNIDADE

200

SOLIDOR

4,52

904,00

50

MED
SONDA

1,03

51,50

50

MED
SONDA

1,68

84,00

3000

MED
SONDA

0,64

1.920,00

200

MED
SONDA

1,29

258,00

200

MED
SONDA

0,93

186,00

UNIDADE

200

MED
SONDA

0,61
R$TOTAL

122,00
31.402,50

U.F.

QTDE.

MARCA

R$UNIT.

R$ TOTAL

74
75
76
77
78
79

SONDA NASOGASTRICA Nº14
SONDA NASOGASTRICA Nº24
SONDA URETRAL Nº12 40 CM CAL :12 FR
SONDA URETRAL Nº14
SONDA URETRAL Nº16
SONDA URETRAL Nº18

LOTE VII
ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

123

ESTETOSCOPIO ADULTO

UNIDADE

30

PREMIUM

18,80

564,00

124

ESTETOSCOPIO INFANTIL

UNIDADE

20

PREMIUM

18,90

378,00

125

GARROTE COM TRAVA INFANTIL

UNIDADE

30

LABOR
IMPORT

8,64

259,20

126

GARROTE LATEX

UNIDADE

250

CRAL

1,46

365,00
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127

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14

UNIDADE

1000

POLYMED

0,88

880,00

128

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16

UNIDADE

1000

POLYMED

0,96

960,00

129

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18

UNIDADE

1000

POLYMED

0,92

920,00

130

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20

UNIDADE

2000

POLYMED

0,97

1.940,00

131

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22

UNIDADE

2000

POLYMED

0,96

1.920,00

132

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24

UNIDADE

2000

POLYMED

0,97

1.940,00

133

KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO

UNIDADE

200

FOYOMED

8,46

1.692,00

134

KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL

UNIDADE

200

FOYOMED

8,46

1.692,00

2,10

2.100,00

135

EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 7 METROS

UNIDADE

1000

MED
SONDA

136

INFUSOR DE 2 VIAS
TENCIOMETRO ADULTO BRAÇADEIRA EM
NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA POR
FECHO DE VELCRO PERÍMETRO DE 22 A 28 CM.
FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG.MENOR
DIVISÃO 2 MM DE HG. DOTADA DE UMA TIRA
PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E SETA
INDICADORA MANGUITO CONFECCIONADO
EM LÁTEX, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS
PERA EM LÁTEX COM FORMATO ANATÔMICO
E FLEXÍVEL VÁLVULA DE CONTROLE DO AR
CONFECCIONADO EM METAL CROMADO E
CINTO DE REGULAGEM MANUAL.
TENCIOMENTRO INFANTIL APARELHO DE
PRESSÃO
COM BRAÇADEIRA INFANTIL.
BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO
EM
VELCRO.
BRAÇADEIRA
PARA
CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1
À 7 ANOS).MANGUITO EM PVC (LATEX
FREE).ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM.

UNIDADE

4.000

MEDIX

1,10

4.400,00

UNIDADE

200

PREMIUM

73,40

14.680,00

UNIDADE

50

PREMIUM

73,40

3.670,00

137

138
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141

TERMÔMETRO CLÍNICO DE PONTA RÍGIDA;
LIVRE DE MERCÚRIO COM VISOR DIGITAL
,APARELHO 100% RESISTENTE À ÁGUA. FAIXA
DE MEDIÇÃO: 32,0°C – 43,9°C - COM INDICADOR
DE TEMPERATURAS INFERIORES (“L”) E
SUPERIORES (“H”) À ESTA FAIXA DE MEDIÇÃO.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO
DE
1.5/1.55
V
(NÃO
RECARREGÁVEL).
RETENÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA: EM
CADA MEDIÇÃO, A TEMPERATURA MÁXIMA
APARECE NO MOSTRADOR, ATÉ O APARELHO
SE DESLIGAR. SINAL SONORO: INDICA QUE O
APARELHO ESTÁ PRONTO A SER UTILIZADO
OU QUE A MEDIÇÃO TERMINOU. AUTOVERIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA:
CASO
A
MENSAGEM «ERR» APAREÇA NO SEU VISOR.
RESULTADOS DAS MEDIÇÕES: EXPRESSOS EM
GRAU CELSIUS (°C). ERRO MÁXIMO DE
INDICAÇÃO DOS RESULTADOS: ± 0,2°C ENTRE
34°C – 42°C A UMA TEMPERATURA AMBIENTE
ENTRE 18°C-28°C. TEMPO TOTAL DA MEDIÇÃO
DA TEMPERATURA DE 90 A 120 SEGUNDOS.
VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO: É POSSÍVEL
VISUALIZAR ALTERAÇÕES DE TEMPERATURA
DE
0.1°C.
MEMÓRIA:
GUARDA
AUTOMATICAMENTE
A
ÚLTIMA
TEMPERATURA
MEDIDA.
DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO: APÓS APROXIMADAMENTE 10
MINUTOS,
TOUCA DESCARTÁVEL PCT /100 UNIDADES.
OTOSCÓPIO DE LED E FIBRA ÓPTICA COM
ESTOJO

142

TORNIQUETE MEDICO TATICO MILITAR
ESTANCAMENTO EMERGENCIA (SAMU)

139
140

145

COLAR CERVICAL AMBU - 16 POSIÇÕES
ADULTO (SAMU)
KIT NÃO REINALANTE PARA OXIGÊNIO MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM
RESERVATÓRIO – INFANTIL
KIT NÃO REINALANTE PARA OXIGÊNIO MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM
RESERVATÓRIO – ADULTO

146

BOLSA DE RESGATE (G) - COM 10 ESTOJOS
EQUIPADOS (SAMU)

143
144

UNIDADE
PCT

150
3000

G TECH
MEDIX

12,86
10,40

1.929,00
31.200,00

UNID

3

MD

434,33

1.302,99

UNID

5

CAT
RESOURCE

71,58

357,90

UNID

5

ORTOFEX

16,40

82,00

UNID

5

FOYOMED

14,30

71,50

UNID

5

FOYOMED

14,30

71,50

UNID

1

ORTOFEX

348,00
R$TOTAL

348,00
73.723,09

1.2. As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO
(válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a
originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município
e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os materiais penso, médicos e
hospitalares licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
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2.3. Em cada fornecimento de materiais penso, médicos e hospitalares decorrentes desta Ata,
serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
n°008-SRP/2022 - Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso,
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após
o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos materiais penso, médicos e
hospitalares adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas
etapas relativas ao fornecimento dos materiais penso, médicos e hospitalares, superior a 50%
(cinquenta por cento) do prazo definido nesta Ata;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
penso, médicos e hospitalares e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Varzedo, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS MATERIAIS PENSO, MÉDICOS E
HOSPITALARES E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
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4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
materiais penso, médicos e hospitalares foi feita, além da identificação de quem procedeu ao
recebimento dos materiais penso, médicos e hospitalares.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de materiais penso, médicos e hospitalares fora do estabelecido
nesta Ata de Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituílos, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais
substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os materiais penso, médicos e hospitalares constantes do objeto não estejam de acordo
com as especificações exigidas, a Secretaria de Saúde, através de seu preposto não o aceitará e
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos materiais penso, médicos e hospitalares, o mesmo deverá
ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação,
para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do
que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição dos materiais penso, médicos e hospitalares, entregues em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DO MUNICÍPIO
5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.2. Vetar a entrega de qualquer material penso, médicos e hospitalares que considerar
incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser
inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos materiais penso, médicos
e hospitalares, ou rejeitá-los;
5.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata de
Registro;
5.5. Receber os materiais penso, médicos e hospitalares no prazo e condições estabelecidas nesta
Ata de Registro;
5.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos
da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos materiais penso, médicos e hospitalares
desta Ata de Registro, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o
Município;
5.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
6.2. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares, dentro das especificações estabelecidas,
em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
6.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
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Contratada, até que haja a necessária regularização;
6.4. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares sem qualquer ônus para o
CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como
tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
6.5. Manter em estoque um mínimo de materiais penso, médicos e hospitalares necessários à
execução do objeto desta Ata;
6.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas,
os materiais penso, médicos e hospitalares objeto desta Ata de Registro em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais
penso, médicos e hospitalares inadequados ou desconformes com as especificações;
6.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
6.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
6.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais penso, médicos
e hospitalares, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
6.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
6.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
6.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
7.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais penso,
médicos e hospitalares, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
7.5. Os materiais penso, médicos e hospitalares, objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por
servidor da Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no
artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE
especialmente designados pelo ordenador de despesa do Consórcio ou pela Secretaria Municipal
de Saúde do Município consorciado;
9.2. Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a
que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por
Portaria do respectivo titular;
9.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
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execução desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, 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;
9.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Consórcio ou para o
Município consorciado ou modificação da contratação;
9.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente
pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele,
em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação, observadas a ampla defesa e o contraditório, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida para o certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
desta Ata;
g) inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata.
10.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
10.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais,
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei Federal n.º
8.883/94.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
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11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
11.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas
na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa
de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura
da Ata pelas partes interessadas.
12.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1. Os materiais penso, médicos e hospitalares, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá
ser requisitado por qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram
do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do Termo
de Adesão.
13.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLAUSULA XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 008/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 008/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude
de convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
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CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado,
assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Varzedo-ba, 20 de junho de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.421.679/0001-18
Israel Cordeiro Bastos Santana
Representante

JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Fundo Municipal de Saúde
Gestor

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022

O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69,
com sede na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da
carteira de identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n°
640.585.815-49, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Jose Amorim, SN, Centro,
Varzedo-Estado da Bahia, CEP: 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO e o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ: 11.734.374/0001-57 representado pela Sr.
JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR, portadora do RG n.º 05655132-06 SSP/BA e
portador do CPF/MF n.º 787.737.685-53, e a empresa DROGAFONTE LTDA,
estabelecida na Rodovia Br – 101, s/n, KM 56 6, Galpão 01, G2, Jardim Paulista,
Paulista – PE, CEP 53.409-260, CNPJ n° 08.778.201/0001-26, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sra. Eugênio José
Gusmão da Fonte Neto, portador da carteira de identidade RG: 6.329.005 – SSP/PE,
inscrito no CPF sob o nº 056.554.614-71, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n°
10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e
26/2017, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2022, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº 121/2022, firmam a presente Ata de
Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações
posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de
Saúde do Município.
LOTE 1
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total
1

5.000,00 CPR 268202 - Acarbose 50mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1356900350024
EMS/SIGMA P(SP)
1,57 7.850,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

100.000,00 CPR 267502 - Acido Acetilsalicilico 100mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1023505080197
EMS(SP)
0,04 4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

5.000,00 CPR 269462 - Alendronato de sodio 70mg APRES CX/4 CPR

Registro no M.S.: 1356906850029
EMS/SIGMA P(SP)
0,23 1.150,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

3.000,00 CPR 271709 - Amiodarona 100mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1565100700014
ZYDUS NIKKH(SP)
0,58 1.740,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

10.000,00 CPR 267510 - Amiodarona 200mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1542300020042
GEOLAB-GO(GO) 0,49 4.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

100.000,00 CPR 268896 - Anlodipino 5mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1542302430043
GEOLAB-GO(GO) 0,05 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7

20.000,00 CPR 272434 - Anlodipino 10mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1438101610058
CIMED(MG)
0,07 1.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

5.000,00 CPR 267516 - Atenolol 25mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1023504580129
EMS(SP)
0,05 250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

100.000,00 CPR 267517 - Atenolol 50mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1023504580196
EMS(SP)
0,08 8.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

40,00 FR 445797 - Beclometasona, dipropionato 250mcg/dose aerosol oral, frasco com 200 doses APRES C/1 FR

11

30,00 FR 346586 - Beclometasona, dipropionato 50mcg/dose aerosol nasal, frasco com 200 doses APRES C/1 FR

Registro no M.S.: 1005801110102
CHIESI FARM(SP)
72,42 2.896,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registro no M.S.: 1010701880018
GLAXOSMITHK(RJ)
19,96 598,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

30.000,00 CPR 267613 - Captopril 25 mg APRES CX/750 CPR

Registro no M.S.: 1542300010111
GEOLAB-GO(GO) 0,05 1.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

3.000,00 CPR 267564 - Carvedilol 12,5mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1356906840120
EMS/SIGMA P(SP)
0,14 420,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

3.000,00 CPR 267567 - Carvedilol 25mg APRES CX/15 CPR

15

3.000,00 CPR 267566 - Carvedilol 3,125mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1565100680048
ZYDUS/NIKKH(RJ)
0,19 570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro no M.S.: 1267503280029
EMS/NOVA QU(SP)
0,10 300,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

3.000,00 CPR 267565 - Carvedilol 6,25mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1023510730110
EMS(SP)
0,11 330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

2.000,00 CPR 272043 - Clonidina 0,100mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1036700580014
BOEHRINGER (SP)
0,26 520,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

2.000,00 CPR 272042 - Clonidina 0,200mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1036700580057
BOEHRINGER (SP)
0,39 780,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

20.000,00 CPR 267647 - Digoxina 0,25mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1410700590038
PHARLAB-MG(MG)
0,16 3.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20

10.000,00 CPR 267650 - Enalapril, maleato de, 5mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1023504700051
EMS(SP)
0,07 700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21

5.000,00 CPR 267651 - Enalapril, maleato de, 10mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1091700500161
MEDQUIMICA-(MG)
0,05 250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22

40.000,00 CPR 267652 - Enalapril, maleato de, 20 mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1048100980163
CIMED(MG)
0,09 3.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

20.000,00 CPR 267653 - Espironolactona 25 mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1023506320019
EMS(SP)
0,21 4.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24

50.000,00 CPR 267663 - Furosemida 40 mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1256801950027
PRATI DONAD(PR)
0,08 4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

100.000,00 CPR 267671 - Glibenclamida 5mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1091700640028
MEDQUIMICA-(MG)
0,03 3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

30.000,00 CPR 442754 - Gliclazida de liberacao prolongada 30mg APRES CX/60 CPR Registro no M.S.:
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1677305900031

LEGRAND(SP)

0,16 4.800,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 65.955,60
(SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA
CENTAVOS)

Lote 2
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total
27

200,00 FR 268331 - BROMETO DE IPATROPIO - 0,25 MG/ML APRES CX/200 FR

Registro no M.S.: 1134301620020
HIPOLABOR-M(MG)
1,15 230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28

5.000,00 DRG 268112 - Hidralazina 25mg APRES CX/20 DRG

Registro no M.S.: 1006800130078
NOVARTIS(SP) 0,37 1.850,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29

5.000,00 DRG 268111 - Hidralazina 50mg APRES CX/20 DRG

Registro no M.S.: 1006800130019
NOVARTIS(SP) 0,51 2.550,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30

150.000,00 CPR 267674 - Hidroclorotiazida 25 mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1091700930042
MEDQUIMICA-(MG)
0,04 6.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31

3.000,00 CPR 300909 - Isossorbida, mononitrato de, 20mg APRES CX/100 CPR

Registro no M.S.: 1565100080032
ZYDUS/NIKKH(RJ)
0,12 360,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32

3.000,00 CPR 268125 - Levotiroxina 100mcg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1008902020693
MERCK(RJ)
0,08 240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33

3.000,00 CPR 268124 - Levotiroxina 25mcg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1008902020601
MERCK(RJ)
0,08 240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34

3.000,00 CPR 268856 - Levotiroxina 50mcg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1008902020634
MERCK(RJ)
0,09 270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35

200.000,00 CPR 268856 - Losartana potassica 50mg APRES CX/960 CPR

Registro no M.S.: 1256802020228
PRATI DONAD(PR)
0,08 16.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36

5.000,00 CPR 267690 - Metformina, cloridrato de, 500 mg liberacao controlada ( XR) APRES CX/30 CPRRegistro no
M.S.: 1008903400031
MERCK(RJ)
0,26 1.300,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37

200.000,00 CPR 267691 - Metformina, cloridrato de, 850 mg APRES CX/200 CPR

Registro no M.S.: 1256801510027
PRATI DONAD(PR)
0,11 22.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38

15.000,00 CPR 267689 - Metildopa 250mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1071402710023
SANVAL(MG) 0,44 6.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39

6.000,00 CPR 276656 - Metoprolol, succinato 25mg APRES CX/30 CPR

40

2.000,00 CPR 276657 - Metoprolol, succinato 50mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1553700400042
ACCORD(SP) 0,28 1.680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro no M.S.: 1097403340101
BIOLAB / SA(SP) 0,47 940,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41

1.000,00 CPR 1097403340185 - Metoprolol, succinato 100mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1097403340185
BIOLAB / SA(SP) 0,77 770,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42

10.000,00 CPR 267772 - Propranolol 40mg APRES CX/6000 CPR

Registro no M.S.: 1050400510024

OSORIO DE M(MG)

0,05 500,00
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100,00 FR 403023 - Salbutamol, sulfato de, 100mcg/dose aerossol oral, 200 doses. APRES C/1 FR Registro no
M.S.: 1010702260031
GLAXOSMITHK(RJ)
9,60
960,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44

1.000,00 FR 268302 - SALBUTAMOL XPE 2 MG/ML 100 ML APRES CX/50 FR

Registro no M.S.: 1384100190192
NATULAB(BA) 1,72 1.720,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45

50.000,00 CPR 267747 - Sinvastatina 20mg APRES CX/150 CPR

Registro no M.S.: 1004704720327
SANDOZ(SP) 0,09 4.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46

1.000,00 CPR 279269 - Varfarina 5mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1039001470028
FARMOQUIMIC(RJ)
0,27
270,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 68.980,00
(SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

LOTE 4
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total
60

500,00 FR 397566 - Cefalexina 250mg/5ml suspensao. Oral, 100ml APRES CX/1 FR

Registro no M.S.: 1049713550021
UNIAO QUIMI(DF)
11,49 5.745,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61

10.000,00 CPR 267632 - Ciprofloxacino 500mg , cloridrato APRES CX/300 CPRS

Registro no M.S.: 1256801500099
PRATI DONAD(PR)
0,24 2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62

500,00 CAP 268436 - Clindamicina 300mg APRES CX/16 CAP

Registro no M.S.: 1049713320018
UNIAO QUIMI(DF)
1,39 695,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63

200,00 BIS 270495 - Colagenase+Cloranfenicol, pomada dermatologica, (0,6u+10mg)g Tb 30g APRES CX/10 BIS

64

150,00 FR 269998 - Eritromicina 50mg/ml Suspensao oral 60ml APRES CX/50 FR

Registro no M.S.: 1029805050101
CRISTALIA-S(SP)
11,49 2.298,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registro no M.S.: 1256800890438
PRATI DONAD(PR)
5,11 766,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65

6.000,00 CPR 269996 - Eritromicina, Estearato De, 500 Mg CX C/280 CPR

Registro no M.S.: 1256802080174
PRATI DONAD(PR)
0,82 4.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66

5.000,00 CAP 267662 - Fluconazol 150mg APRES CX/100 CAPS

Registro no M.S.: 1091700980031
MEDQUIMICA-(MG)
0,51 2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67

1.000,00 CAP 268861 - Itraconazol 100mg APRES CX/15 CAP

Registro no M.S.: 1267503270031
NOVA QUIMIC(SP)
0,78 780,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------68

20.000,00 CPR 376767 - Ivermectina 6mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1039201670039
VITAMEDIC L(RS)
0,57 11.400,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69

10.000,00 CPR 267717 - Metronidazol 250mg APRES CX/600 CPRS

Registro no M.S.: 1256801820034
PRATI DONAD(PR)
0,20 2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70

2.000,00 BIS 345300 - Metronidazol 100mg/g (10%) geleia vaginal, 50g APRES CX/50 BIS Registro no M.S.:
1256800430038
PRATI DONAD(PR)
6,64 13.280,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71

200,00 BIS 375580 - Miconazol 20mg/g creme topico 28g APRES CX/50 BIS
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Registro no M.S.: 1134301780044
HIPOLABOR-M(MG)
2,30 460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72

3.000,00 BIS 268162 - Miconazol 20mg/g creme vaginal 80g + aplicadores APRES CX/50 BIS Registro no
M.S.: 1134301790023
HIPOLABOR-M(MG)
7,02 21.060,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73

100,00 FR 312388 - Permetrina 10mg/ml locao 60ml shampoo APRES CX/50 FR Registro no M.S.:
1476100110038
NATIVITA(MG)
1,95
195,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74

100,00 FR 363597 - Permetrina 50mg/ml locao topica 60ml APRES CX/50 FR

Registro no M.S.: 1476100110100
NATIVITA(MG) 3,45 345,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75

200,00 FR 428028 - Nistatina 100.000 UI/ml Susp Oral 50ml APRES CX/50 FR

Registro no M.S.: 1256800260061
PRATI DONAD(PR)
4,96 992,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------76

1.500,00 CPR 268299 - Secnidazol 1000mg APRES CX/4 CPR

Registro no M.S.: 1410701310020
PHARLAB-MG(MG)
1,64 2.460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77

200,00 BIS 272089 - Sulfadiazina de prata 10mg/g 1% creme dermatologico 120g

Registro no M.S.: 1256800370094
PRATI DONAD(PR)
14,24 2.848,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78

500,00 BIS 272089 - Sulfadiazina de prata 10mg/g 1% creme dermatologico 50g

Registro no M.S.: 1256800370051
PRATI DONAD(PR)
8,13 4.065,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------79

5.000,00 CPR 308882 - Sulfametoxazol + trimetropina 400mg + 80mg APRES CX/200 CPRS Registro no
M.S.: 1256802090021
PRATI DONAD(PR)
0,25 1.250,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80

150,00 FR 308884 - Sulfametoxazol + trimetropina (40mg + 8mg)5/ml Susp. Oral, 100ml APRES CX/1 FRRegistro no
M.S.: 1023510480076
EMS(SP)
5,18
777,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral: 81.286,50
(OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

LOTE 5
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total
81

300,00 CPR 267509 - Alopurinol 300mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1004703310079
SANDOZ(SP) 0,34 102,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82

300,00 FR 437160 - Cloreto de sodio 9mg/ml ou 0,9% sol. Nasal gotas, 30ml APRES CX/100 FRRegistro no
M.S.: NOTIFICADO
AIRELA(SC)
0,85
255,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83

10.000,00 BIS 267643 - Dexametasona acetato 1mg/g creme dermatologico 10g APRES CX/50 BISRegistro no
M.S.: 1201900220021
GREENFARMA-(GO)
1,17 11.700,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------84

2.000,00 FR 267646 - Dexclorfeniramina, maleato 0,4mg/ml solucao oral, 100ml APRES CX/50 FRRegistro no
M.S.: 1134301110065
HIPOLABOR-M(MG)
1,90 3.800,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85

10.000,00 CPR 267645 - Dexclorfeniramina, maleato 2,0mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1542300120020
GEOLAB-GO(GO) 0,09 900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86

50.000,00 CPR 267203 - Dipirona sodica 500mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1201901250089
GREENFARMA-(GO)
0,17 8.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------87

5.000,00 FR 267205 - Dipirona sodica 500mg/ml, sol. Oral gotas 20ml APRES CX/100 FR Registro no M.S.:
1108500300027
FARMACE-CE(CE)
2,45 12.250,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------88

2.000,00 FR 395728 - Guaco xarope/ solucao oral frasco 120 ml sem acucar ( Mikania glomerata sprengl) Registro no
M.S.: 1384100320045
NATULAB(BA)
2,26 4.520,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89

40.000,00 CPR 267676 - Ibuprofeno 600mg APRES CX/500 CPR
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Registro no M.S.: 1256801610031
PRATI DONAD(PR)
0,20 8.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90

5.000,00 FR 332755 - Ibuprofeno 50mg/ml susp. Oral gotas 30ml APRES CX/100 FR Registro no M.S.:
1384100330083
NATULAB(BA)
1,70 8.500,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------91

200,00 FR 268331 - Ipratropio, brometo 0,25mg/ml, solucao inalante, 20ml APRES CX/200 FRRegistro no
M.S.: 1134301620020
HIPOLABOR-M(MG)
1,15
230,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------92

20.000,00 CPR 273466 - Loratadina 10mg APRES CX/12 CPR

Registro no M.S.: 1438102530147
CIMED(MG)
0,13 2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 61.357,00
(SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)

LOTE 6
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total
93

1.500,00 FR 273467 - Loratadina 1mg/ml xarope, 100ml APRES. CX C/50 FR

Registro no M.S.: 1256800800080
PRATI DONAD(PR)
2,90 4.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------94

1.000,00 FR 267777 - Paracetamol 200mg/ml susp. Oral gotas 15ml APRES. CX C/100 FR Registro no M.S.:
1108500340029
FARMACE-CE(CE)
1,38 1.380,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95

20.000,00 CPR 267778 - Paracetamol 500mg APRES. CX C/500 CPRS

Registro no M.S.: 1134301010036
HIPOLABOR-M(MG)
0,13 2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------96

200,00 FR 448594 - Prednisolona, fosfato sodico de, solucao oral 1mg/ml 100ml APRES. CX C/50 FR Registro no
M.S.: 1256800820065
PRATI DONAD(PR)
7,14 1.428,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------97

150,00 FR 448595 - Prednisolona, fosfato sodico de, solucao oral 3mg/ml 100ml

Registro no M.S.: 1256801290124
PRATI DONAD(PR)
6,01 901,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------98

12.000,00 CPR Prednisona 20mg APRES. CX C/500 CPRS

Registro no M.S.: 1071402370087
SANVAL(MG) 0,22 2.640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 13.299,50
(TREZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

LOTE 7
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total
99

5.000,00 CPR Prednisona 5mg APRES. CX C/500 CPRS

Registro no M.S.: 1071402370044
SANVAL(MG) 0,08 400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100

200,00 FR 278489 - Acido folico 0,2mg/ml, sol. Oral, gotas 30ml APRES CX/100 FR Registro no M.S.:
1384100450097
NATULAB(BA)
8,57 1.714,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101

30.000,00 CPR 267503 - Acido folico 5mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1134301590024
HIPOLABOR-M(MG)
0,05 1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102

15.000,00 CPR 448610 - Carbonato de calcio + colecalciferol (500mg + 400 UI) APRES CX/1200 CPR Registro no
M.S.: NOTIFICADO
BIONATUS(SP)
0,15 2.250,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103

300,00 FR 340783 - Hidroxido de Aluminio 61,5MG SUSPENSAO ORAL APRES CX/1 FR Registro no
M.S.: NOTIFICADO
EMS(SP)
6,72 2.016,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104

300,00 BIS 269846 - Lidocaina geleia 2% 30g uso topico APRES CX/100 BIS

105

200,00 FR 267311 - Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml sol.oral, 10 m APRES CX/1 FR Registro no
M.S.: 1438101620010
CIMED(MG)
1,21
242,00

Registro no M.S.: 1410700560082
PHARLAB-MG(MG)
2,30 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------106

300,00 FR 432385 - Oleo Mineral 100ml APRES CX/1 FR

Registro no M.S.: NOTIFICADO
IMEC(PE)
3,07 921,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107

100.000,00 CAP 267712 - Omeprazol 20mg APRES CX/840 CAP

Registro no M.S.: 1410700070085
PHARLAB-MG(MG)
0,12 12.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------108

5.000,00 CPR 267736 - Ranitidina 150mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1542300350042
GEOLAB-GO(GO) 0,13 650,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------109

500,00 SAC 446103 - Reidratante oral, 27,9g po APRES CX/50 SACHE

Registro no M.S.: NOTIFICADO
NATULAB(BA) 0,58 290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110

200,00 FR 292344 - Sulfato ferroso 25mg/ml, sol. Oral, gotas 30ml APRES CX/100 FRRegistro no
M.S.: NOTIFICADO
AIRELA(SC)
0,84
168,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111

15.000,00 CPR 292344 - Sulfato ferroso 40mg APRES CX/100 CPR

Registro no M.S.: 1179500020015
NUNESFARMA(PR)
0,04 600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 23.441,00
(VINTE E TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

LOTE 8
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
Total
112
600,00 F/A 270846 - Enantato de noretisterona 50mg + Valerato de estradiol 5mg (em solucao oleosa).
Apresentacao : Cartucho com uma seringa pre-carregada com 1ml + agulha, embalagem individual, com registro no ministerio
da saude. APRES CX/1 AMP + SERINGA

Registro no M.S.: 1156002240014
CIFARMA-GO(GO)
11,49 6.894,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113
10.000,00 CPR 448804 - Etinilestradiol + levonorgestrel comprimido 0,03 mg + 0,15 mg, blister com 21
comprimidos APRES CX/63 CPR BLISTER C/21 CPR

Registro no M.S.: 1097400610041
BIOLAB SANU(SP)
0,09 900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114
1.000,00 F/A 292228 - Medroxiprogesterona, acetato 150mg/ml, suspensao injetavel (IM) - cartucho com um frascoampola contendo 1ml de suspensao aquosa esteril de acetato de medroxiprogesterona (150 mg/ml), embalagem individual, com
registro no ministeio da saude. APRES CX/1 AMP

Registro no M.S.: 1049711890076
UNIAO QUIMI(DF)
10,87 10.870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115

3.000,00 CPR 448808 - Noretisterona 0,35mg blister com 35 comprimidos APRES CX/35 CPRRegistro no
M.S.: 1097401010021
BIOLAB SANU(SP)
0,23
690,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 19.354,00
(DEZENOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

LOTE 9
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total
116

15.000,00 CPR 267512 - Amitriptilina, cloridrato de, 25mg APRES CX/200 CPR

Registro no M.S.: 1558400670029
BRAINFARMA/(GO)
0,06 900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117

8.000,00 CPR 270140 - Biperideno 2mg APRES CX/200 CPR

Registro no M.S.: 1029800960045
CRISTALIA-S(SP) 0,19 1.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.000,00 CPR 268994 - Bupropiona, Cloridrato de, 150mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1542302520026
GEOLAB-GO(GO) 0,58 580,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119

30.000,00 CPR 272458 - Carbamazepina 200 mg APRES CX/200 CPR

Registro no M.S.: 1049701720067
UNIAO QUIMI(DF)
0,23 6.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120

200,00 FR 392264 - Carbamazepina xarope 20 mg/mL APRES CX/1 FR

Registro no M.S.: 1049701720040
UNIAO QUIMI(DF)
9,58 1.916,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------121

10.000,00 CPR 267621 - Carbonato de Litio 300mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1097403090030
BIOLAB / SA(SP) 0,24 2.400,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------122

1.000,00 CPR 272903 - Citalopram 20 mg APRES CX/300 CPR

Registro no M.S.: 1256802720149
PRATI DONAD(PR)
0,15 150,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------123

5.000,00 CPR 267635 - Clomipramina, cloridrato de, 25 mg APRES CX/20 CPR Registro no M.S.:
1356906140099
EMS(SP)
0,74 3.700,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------124

1.000,00 FR 270120 - Clonazepam solucao oral 2,5mg/mL APRES CX/200 FR

Registro no M.S.: 1134301660022
HIPOLABOR-M(MG)
2,68 2.680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125

20.000,00 CPR 270118 - Clonazepam 0,5mg APRES CX/480 CPR

Registro no M.S.: 1542301750265
GEOLAB-GO(GO) 0,08 1.600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------126

40.000,00 CPR 270119 - Clonazepam 2,0mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1677304900021
LEGRAND(SP) 0,07 2.800,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------127

12.000,00 CPR 267638 - Clorpromazina, cloridrato de, 100 mg APRES CX/100 CPR

Registro no M.S.: 1049701550048
UNIAO QUIMI(DF)
0,31 3.720,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------128

20.000,00 CPR 267635 - Clorpromazina, cloridrato de, 25 mg APRES CX/200 CPR

Registro no M.S.: 1029802260229
CRISTALIA-S(SP) 0,28 5.600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------129

100,00 FR 340207 - Clorpromazina, cloridrato de, solucao oral 40mg/Ml

Registro no M.S.: 1029802260131
CRISTALIA-S(SP) 7,29 729,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130

15.000,00 CPR 267197 - Diazepam 10 mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1677302190033
LEGRAND/GER(SP)
0,07 1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------131

15.000,00 CPR 267195 - Diazepam 5mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1677302190084
LEGRAND/GER(SP)
0,07 1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------132

1.000,00 F/A 395147 - Diazepam 10mg/2ml Sol. Injetavel APRES CX/50 AMP

Registro no M.S.: 1029800080142
CRISTALIA-S(SP) 1,62 1.620,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133

5.000,00 CPR 267657 - Fenitoina sodica 100 mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1134301930038
HIPOLABOR-M(MG)
0,12 600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------134

15.000,00 CPR 267660 - Fenobarbital 100 mg APRES CX/200 CPR

Registro no M.S.: 1029800160121
CRISTALIA-S(SP) 0,20 3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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500,00 FR 300723 - Fenobarbital solucao oral 40 mg/mL APRES CX/10 FR

Registro no M.S.: 1029800160030
CRISTALIA-S(SP) 4,09 2.045,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------136

30.000,00 CAP 273009 - Fluoxetina 20mg APRES CX/300 CAP

Registro no M.S.: 1091701030045
MEDQUIMICA-(MG)
0,09 2.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------137

10.000,00 CPR 267669 - Haloperidol 5mg APRES CX/200 CPR

Registro no M.S.: 1029800200253
CRISTALIA-S(SP) 0,26 2.600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------138

500,00 AMP 292194 - Haloperidol Decanoato solucao injetavel 50mg/mL APRES CX/3 AMPRegistro no
M.S.: 1049711330016
UNIAO QUIMI(DF)
7,14 3.570,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------139

500,00 F/A 292196 - Haloperidol solucao injetavel 5mg/mL APRES CX/50 AMP

Registro no M.S.: 1049701910095
UNIAO QUIMI(DF)
1,79 895,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------140

500,00 FR 292195 - Haloperidol solucao oral 2 mg/mL APRES CX/1 FR

Registro no M.S.: 1049712080013
UNIAO QUIMI(DF)
2,68 1.340,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------141

1.500,00 CPR 270130 - Levodopa + Carbidopa 250mg+25mg APRES CX/200 CPR

Registro no M.S.: 1029801070045
CRISTALIA-S(SP) 0,82 1.230,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------142

1.500,00 CPR 433280 - Levodopa + Benserazida 100+25mg APRES CX/30 CPR

143

1.000,00 CPR 270126 - Levodopa + Benserazida 200+50mg APRES CX/30 CPR

Registro no M.S.: 1010000640142
ROCHE(RJ)
1,74 2.610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro no M.S.: 1010000640066
ROCHE(RJ)
3,47 3.470,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------144

5.000,00 CPR 268129 - Levomepromazina 100mg APRES CX/500 CPR

Registro no M.S.: 1134301940025
HIPOLABOR-M(MG)
0,67 3.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------145

5.000,00 CPR 268128 - Levomepromazina 25 mg APRES CX/200 CPR

Registro no M.S.: 1029800280141
CRISTALIA-S(SP) 0,40 2.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------146

100,00 FR 268130 - Levomepromazina 40mg/ml, Sol. Oral gotas FR 20 ml. APRES CX/10 FRRegistro no
M.S.: 1029800280133
CRISTALIA-S(SP)
10,09 1.009,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147

6.000,00 CAP 271606 - Nortriptilina, cloridrato de, capsula 25 mg APRES CX/30 CAP Registro no M.S.:
1235201910021
RANBAXY FAR(RJ)
0,43 2.580,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------148

5.000,00 CAP 271610 - Nortriptilina, cloridrato de, capsula 50 mg APRES CX/30 CAP Registro no M.S.:
1235201910048
RANBAXY FAR(RJ)
0,68 3.400,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------149

10.000,00 CPR 273257 - OXCARBAZEPINA, 300 MG APRES CX/60 CPR

Registro no M.S.: 1049712130142
UNIAO QUIMI(DF)
0,72 7.200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150

10.000,00 CPR 273256 - OXCARBAZEPINA, 600 MG APRES CX/60 CPR

Registro no M.S.: 1049712130150
UNIAO QUIMI(DF)
1,45 14.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------151

500,00 FR 273255 - OXCARBAZEPINA, 60MG/ML APRES CX/1 FR

Registro no M.S.: 1049714210097
UNIAO QUIMI(DF)
30,65 15.325,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------152

20.000,00 CPR 267768 - Prometazina 25mg APRES CX/200 CPR

Registro no M.S.: 1029800420083
CRISTALIA-S(SP) 0,26 5.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.500,00 F/A 267769 - Prometazina solucao injetavel 25mg/mL APRES CX/100 AMP

Registro no M.S.: 1134302020061
HIPOLABOR-M(MG)
3,04 4.560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 122.099,00
(CENTO E VINTE E DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS)

LOTE 10
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total
154

10.000,00 CPR 272839 - Risperidona 1mg APRES. CX C/30 CPRS

Registro no M.S.: 1049711340054
UNIAO QUIMI(DF)
0,09 900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155

5.000,00 CPR 268149 - Risperidona 2mg APRES. CX C/30 CPRS

Registro no M.S.: 1553700270076
ACCORD(SP) 0,10 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------156

10.000,00 CPR 284105 - Risperidona 3mg APRES. CX C/30 CPRS

Registro no M.S.: 1553700270114
ACCORD(SP) 0,16 1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------157

200,00 FR 284106 - Risperidona 1mg/ml Sol. Oral 30ml gotas APRES. CX C/10 FR Registro no M.S.:
1029802000154
CRISTALIA-S(SP)
10,21 2.042,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------158

5.000,00 CAP 328529 - Valproato de Sodio ou Acido Valproico 250mg APRES. CX C/25 CAPSRegistro no
M.S.: 1097400460023
BIOLAB SANU(SP)
0,27 1.350,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------159

20.000,00 CAP 328530 - Valproato de Sodio ou Acido Valproico 500mg APRES. CX C/50 CPRS Registro no
M.S.: 1097400460112
BIOLAB SANU(SP)
0,51 10.200,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160
ML

500,00 FR 328532 - Valproato de Sodio ou Acido Valproico solucao oral ou xarope 50mg/ml APRES. CX C/50 FR 100

Registro no M.S.: 1134301420048
HIPOLABOR-M(MG)
4,60 2.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------161

5.000,00 CAP 272366 - Tioridazina 50mg APRES. CX C/20 CAPS

Registro no M.S.: 1049712300031
UNIAO QUIMI(DF)
0,78 3.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------162

2.000,00 CAP 272367 - Tioridazina 100mg

APRES. CX C/20 CAPS

Registro no M.S.: 1049712300048
UNIAO QUIMI(DF)
1,26 2.520,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 25.312,00
(VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS)

LOTE 12
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total
176

5.000,00 CPR 328530 - ACIDO VALPROICO 500MG APRES. CX C/50 CPRS

Registro no M.S.: 1097400460112
BIOLAB SANU(SP)
0,50 2.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------177

2.000,00 CPR 271358 - ALPRAZOLAN 0,25 MG APRES. CX C/30 CPRS

Registro no M.S.: 1058308540023
GERMED(SP) 0,12 240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------178

2.000,00 CPR 271357 - ALPRAZOLAN 0,5 MG APRES. CX C/30 CPRS

Registro no M.S.: 1023506630093
EMS(SP)
0,10 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------179

2.000,00 CPR 271356 - ALPRAZOLAN 1,0 MG APRES. CX C/30 CPRS
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Registro no M.S.: 1058308540082
GERMED(SP) 0,10 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------180

2.000,00 CPR 284465 - ALPRAZOLAN 2 MG APRES. CX C/30 CPRS

Registro no M.S.: 1677304960111
LEGRAND(SP) 0,12 240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------181

500,00 FR 272328 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1MG/ML APRES. CX C/60 FR 120 MLRegistro no
M.S.: 1011801080038
APSEN(SP)
23,73 11.865,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------182

1.000,00 CPR 272327 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG APRES. CX C/30 CPRS Registro no M.S.:
1011801080011
APSEN(SP)
1,36 1.360,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------183

10.000,00 CPR 268107 - GABAPETINA 300MG APRES. CX C/30 CPRS

Registro no M.S.: 1004705940029
SANDOZ(SP) 0,99 9.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------184

1.000,00 CAP 388712 - PREGABALINA 75 MG APRES. CX C/30 CAPS

Registro no M.S.: 1091701020015
MEDQUIMICA-(MG)
0,42 420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------185

1.000,00 CAP 392111 - PREGABALINA 150 MG APRES. CX C/30 CAPS

Registro no M.S.: 1091701020031
MEDQUIMICA-(MG)
0,59 590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------186

200,00 FR 274033 - BROMIDRATO DE FENETEROL 5MG/ML APRES. CX C/200 FR 20 ML Registro no M.S.:
1134301640021
HIPOLABOR-M(MG)
3,92
784,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 28.299,00
(VINTE E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

LOTE 13
---Item ----- Quantidade Apr. ----------------- D i s c r i m i n a c a o ----------------- Marca/Fabricante Vlr. Unit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total
187

500,00 AMP 269843 - LIDOCAINA, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVEL 2% APRES CX/40 AMPRegistro no
M.S.: 1029803650047
CRISTALIA-S(SP)
3,45 1.725,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------188

200,00 AMP 327566 - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML APRES CX/100 AMP 5 ML

Registro no M.S.: 1134301860021
HIPOLABOR-M(MG)
4,79 958,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------189

500,00 AMP 268255 - ADRENALINA 1G/1000 ML APRES CX/100 AMP

Registro no M.S.: 1134300010016
HIPOLABOR-M(MG)
1,28 640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------190

200,00 AMP 292402 - AMINOFILINA 24 MG/ML INJETAVEL APRES CX/100 AMP

Registro no M.S.: 1108500240024
FARMACE-CE(CE)
1,04 208,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------191

500,00 AMP 271710 - AMIODARONA 50 MG/ML APRES CX/100 AMP

Registro no M.S.: 1134301220022
HIPOLABOR-M(MG) 3,43 1.715,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192

200,00 AMP 353639 - AMPICILINA SODICA, 500MG, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE APRES CX/50 F/A

Registro no M.S.: 1037002990010
TEUTO-GO(GO) 2,80 560,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------193

1.000,00 AMP 268214 - ATROPINA 0,25 MG/ML APRES CX/100 AMP

Registro no M.S.: 1108500170026
FARMACE-CE(CE)
1,02 1.020,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------194

200,00 AMP 267635 - CLORPROMAZINA 25 MG/ 5ML APRES CX/50 AMP

Registro no M.S.: 1049701550031
UNIAO QUIMI(DF)
1,79 358,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------195

1.000,00 AMP 466524 - COMPLEXO B APRES CX/100 AMP

Registro no M.S.: 1038700290012
HYPOFARMA-M(MG)
0,94 940,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------196

8.000,00 AMP 404787 - DILUENTE 10 ML APRES CX/200 AMP
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Registro no M.S.: 1559200020045
SAMTEC(SP)
0,46 3.680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------197

1.000,00 AMP 268252 - DIPIRONA + HIOSCINA, 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL APRES CX/100 AMPRegistro no
M.S.: 1134301210035
HIPOLABOR-M(MG)
3,83 3.830,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------198

1.000,00 AMP 448982 - ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML APRES CX/10 AMP

Registro no M.S.: 1883000210055
MYLAN(ES) 20,75 20.750,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------199

1.000,00 AMP 448982 - ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML APRES CX/10 AMP

200

1.000,00 AMP 448982 - ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML APRES CX/2 AMP

Registro no M.S.: 1029805080371
CRISTALIA-S(SP)
22,99 22.990,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro no M.S.: 1029805080248
CRISTALIA-S(SP)
33,20 33.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201

1.000,00 AMP 448982 - ENOXAPARINA SODICA 80MG/0,8ML APRES CX/10 AMP

Registro no M.S.: 1334800030086
BIOMM(MG) 51,08 51.080,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------202

200,00 AMP 267107 - FENITOINA 50 MG/ML INJETAVEL APRES CX/10 AMP

Registro no M.S.: 1029800150213
CRISTALIA-S(SP) 3,39 678,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------203

800,00 AMP 300725 - FENOBARBITAL 100MG/ML INJETAVEL APRES CX/25 AMP Registro no M.S.:
1029800160197
CRISTALIA-S(SP)
2,27 1.816,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 204 2.000,00 AMP 267540 - GLICOSE 25 % APRES CX/200 AMP
Registro no M.S.: 1559200060081
SAMTEC(SP)
0,61 1.220,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 205 2.000,00 AMP 267541 - GLICOSE 50 % APRES CX/200 AMP
Registro no M.S.: 1559200060047
SAMTEC(SP)
0,74 1.480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------206

500,00 AMP 272796 - HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25 ML APRES CX/50 AMP

Registro no M.S.: 1134302000018
HIPOLABOR(MG) 8,94 4.470,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207

500,00 AMP 268111 - HIDRALAZINA 25 MG/ML APRES CX/50 AMP

Registro no M.S.: 1029800890037
CRISTALIA-S(SP) 5,66 2.830,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208

1.000,00 AMP 267735 - RANITIDINA CLORIDRATO - 25 MG/ML APRES CX/100 AMP Registro no M.S.:
1108500250038
FARMACE-CE(CE)
1,18 1.180,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------209

1.000,00 AMP 271687 - VITAMINA C, 500 ML/5ML APRES CX/100 AMP

Registro no M.S.: 1108500280026
FARMACE-CE(CE)
1,82 1.820,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral: 159.148,00
(CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS)

1.2. As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima
identificada, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA
DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata
e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as
necessidades do Município e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
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2.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos e correlatos
licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de medicamentos e correlatos decorrentes desta Ata, serão
observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão n°12SRP/2022 - Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso,
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos e correlatos
adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao fornecimento dos medicamentos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo definido
nesta Ata;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
medicamentos e correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Varzedo, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020
13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJCWNTMWOUMXNJA5OTQWMK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Julho de 2022
33 - Ano XIV - Nº 2802

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS MEDICAMENTOS E CORRELATOS E DO
PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos e correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos e correlatos.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de medicamentos e correlatos fora do estabelecido nesta Ata de
Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que
fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os medicamentos e correlatos constantes do objeto não estejam de acordo com as
especificações exigidas, a Secretaria de Saúde, através de seu preposto não o aceitará e lavrará
termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos medicamentos e correlatos, o mesmo deverá ser retirado
pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para
reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição dos medicamentos e correlatos, entregues em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DO MUNICÍPIO
5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.2. Vetar a entrega de qualquer medicamentos e correlatos que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo
ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos e
correlatos, ou rejeitá-los;
5.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata
de Registro;
5.5. Receber os medicamentos e correlatos no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de
Registro;
5.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos
termos da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos e correlatos desta Ata de
Registro, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6.1. Entregar os medicamentos e correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
6.2. Entregar os medicamentos e correlatos, dentro das especificações estabelecidas, em
embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
6.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
6.4. Entregar os medicamentos e correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE,
estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias;
6.5. Manter em estoque um mínimo medicamentos e correlatos necessários à execução do
objeto desta Ata;
6.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas
expensas, os medicamentos e correlatos objeto desta Ata de Registro em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de
medicamentos e correlatos inadequados ou desconformes com as especificações;
6.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
6.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
6.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos e
correlatos, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
6.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
6.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
6.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
7.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
medicamentos e correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções
cabíveis.
7.5. Os medicamentos e correlatos, objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73,
inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal
nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
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8.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa do Consórcio ou pela
Secretaria Municipal de Saúde do Município consorciado;
9.2. Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a
que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por
Portaria do respectivo titular;
9.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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;
9.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais
que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Consórcio ou para o
Município consorciado ou modificação da contratação;
9.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente
pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele,
em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação, observadas a ampla defesa e o contraditório, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida para o certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
d) executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta
Ata;
f) inexecução parcial desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
desta Ata;
g) inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata.
10.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
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10.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou
penais, previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei
Federal n.º 8.883/94.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo
Município, quando:
11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições
legais;
11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
11.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da
legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
12.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1. Os medicamentos e correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser
requisitado por qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram
do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do
Termo de Adesão.
13.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
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CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLAUSULA XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 12/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 12/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em
virtude de convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado,
assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Varzedo-BA, 30 de junho de 2022
MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26
EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO DA FONTE NETO
Representante

JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Fundo Municipal de Saúde
Gestor

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:
1) ________________________________
CPF:

2) ________________________________
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022

O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69,
com sede na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da
carteira de identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n°
640.585.815-49, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Jose Amorim, SN, Centro,
Varzedo-Estado da Bahia, CEP: 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO e o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ:11.734.374/0001-57 representado pela Sr.
JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR, portadora do RG n.º 05655132-06 SSP/BA e
portador do CPF/MF n.º 787.737.685-53, e a empresa MEDISIL COMERCIAL
FARMACÊUTICA E HOSPITALAR DE HIGIENE E TRASNPORTE LTDA, estabelecida
na Rua da Bolivia, nº 223, Quadra P Galpão 2 – Granjas Rurais Presidente Vargas, CEP
41.230-195, Salvador-BA, CNPJ n° 96.827.563/0001-27, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr. Ivan Correia da
Silva, portador da carteira de identidade RG: 02.124.402-25 – SSP/BA, inscrito no CPF
sob o nº 232.180.105-00, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as
alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e
Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°12/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº 121/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de
Saúde do Município.
LOTE III
ELENCO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AO TRATAMENTO, PROFILAXIA
SISTÊMICAS E TÓPICAS DE INFECÇÕES BACTERIANAS, FÚNGICAS, PARASITÁRIAS E PROTOZOÁRIAS.
NORMATIZADOS PELA PORTARIA GM/MS N° 1.555 DE 30 DE JULHO DE 2013 E RESOLUÇÃO CIB/SESAB Nº
049/2015 PODENDO SER FINANCIADOS ATRAVÉS DAS CONTRAPARTIDAS FEDERAL E MUNICIPAL.
ITEM
DESCRIÇÃO
UND.
QUANT. MARCA
P.U. R$ P. TOTAL R$
47
Aciclovir creme 50mg/g 10g Registro
300
2,20
660,00
Bg
Prati
ANVISA : 1256801110029
48
Aciclovir 200mg
COMPRIMIDO,CAPSULA OU
5.000
0,20
1.000,00
DRAGEA Registro ANVISA :
Comp
Ranbaxy
1235200570065 - Apresentação: BLT
C/ 5 CPR
49
Albendazol 400mg/10ml Susp. Oral
1.000
1,25
1.250,00
Fr
Prati
Registro ANVISA : 1256800290041
50
Albendazol 400mg Registro ANVISA
10.000
0,45
4.500,00
: 1256800520029 - Apresentação:
Comp.
Prati
BLT C/ 10 CPR
51
Amoxicilina 500mg Registro ANVISA
20.000
0,20
4.000,00
: 1564900030066 - Apresentação:
Comp.
Unichem
BLT C/ 10 CPR
52
Amoxicilina 250mg/5ml, pó
1.000
5,15
5.150,00
suspensao oral, 60ml Registro
Fr
Prati
ANVISA : 1256801560024
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53

Amoxicilina + Clavulanato de potássio
(50mg/+12,5mg)/ml Suspensão. Oral,
75ml Registro
ANVISA : 1023505280080
54
Amoxicilina + Clavulanato de potássio
500mg + 125mg Registro ANVISA :
1235202730051
- Apresentação: BLT C/ 10 CPR
55
Azitromicina 500mg comprimido
Registro ANVISA : 1410700060063 Apresentação: BLT
C/ 10 CPR
56
Azitromicina 40mg/ml ou 600mg/15ml
suspensão oral, 15ml + seringa
dosadora Registro
ANVISA : 141070610
57
Benzilpenicilina Benzatina 600.000
UI, pó para Susp. Injetável Registro
ANVISA :
1037001000051
58
Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000
UI, pó para Susp. Injetável Registro
ANVISA :
1037001000092
59
Cefalexina 500mg
COMPRIMIDO,CAPSULA OU
DRAGEA Registro ANVISA :
1516700080035 - Apresentação: BLT
C/ 8 CPR
VALOR TOTAL R$: Cinquenta e três mil reais.

Fr

100

E.m.s

10,90

1.090,00

Comp.

2.000

Ranbaxy

1,10

2.200,00

Comp.

10.000

Pharlab

0,95

9.500,00

Fr

500

Pharlab

6,30

3.150,00

F/A

500

Teuto

11,00

5.500,00

F/A

500

Teuto

10,00

5.000,00

Comp

20.000

Aurobindo

0,50

10.000,00

R$ 53.000,00

1.2. As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima
identificada, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA
DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata
e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as
necessidades do Município e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos e correlatos
licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de medicamentos e correlatos decorrentes desta Ata, serão
observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão n°12SRP/2022 - Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso,
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos e correlatos
adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao fornecimento dos medicamentos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo definido
nesta Ata;
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c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
medicamentos e correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Varzedo, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS MEDICAMENTOS E CORRELATOS E DO
PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos e correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos e correlatos.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de medicamentos e correlatos fora do estabelecido nesta Ata de
Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que
fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
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4.3. Caso os medicamentos e correlatos constantes do objeto não estejam de acordo com as
especificações exigidas, a Secretaria de Saúde, através de seu preposto não o aceitará e lavrará
termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos medicamentos e correlatos, o mesmo deverá ser retirado
pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para
reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição dos medicamentos e correlatos, entregues em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DO MUNICÍPIO
5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.2. Vetar a entrega de qualquer medicamentos e correlatos que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo
ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos e
correlatos, ou rejeitá-los;
5.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata
de Registro;
5.5. Receber os medicamentos e correlatos no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de
Registro;
5.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos
termos da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos e correlatos desta Ata de
Registro, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Entregar os medicamentos e correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
6.2. Entregar os medicamentos e correlatos, dentro das especificações estabelecidas, em
embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
6.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
6.4. Entregar os medicamentos e correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE,
estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias;
6.5. Manter em estoque um mínimo medicamentos e correlatos necessários à execução do
objeto desta Ata;
6.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
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6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas
expensas, os medicamentos e correlatos objeto desta Ata de Registro em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de
medicamentos e correlatos inadequados ou desconformes com as especificações;
6.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
6.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
6.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos e
correlatos, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
6.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
6.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
6.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
7.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
medicamentos e correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções
cabíveis.
7.5. Os medicamentos e correlatos, objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73,
inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal
nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa do Consórcio ou pela
Secretaria Municipal de Saúde do Município consorciado;
9.2. Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a
que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por
Portaria do respectivo titular;
9.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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;
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9.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais
que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Consórcio ou para o
Município consorciado ou modificação da contratação;
9.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente
pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele,
em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação, observadas a ampla defesa e o contraditório, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida para o certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
d) executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta
Ata;
f) inexecução parcial desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
desta Ata;
g) inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata.
10.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
10.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou
penais, previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei
Federal n.º 8.883/94.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo
Município, quando:
11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições
legais;
11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
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11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
11.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da
legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
12.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1. Os medicamentos e correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser
requisitado por qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram
do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do
Termo de Adesão.
13.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLAUSULA XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 12/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 12/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em
virtude de convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
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17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado,
assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Varzedo-BA, 30 de junho de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR DE HIGIENE E TRASNPORTE LTDA
CNPJ: 96.827.563/0001-27
IVAN CORREIA DA SILVA
Representante

JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Fundo Municipal de Saúde
Gestor

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:
1) ________________________________
CPF:

2) ________________________________
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022

O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69,
com sede na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da
carteira de identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n°
640.585.815-49, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Jose Amorim, SN, Centro,
Varzedo-Estado da Bahia, CEP: 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO e o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ: 11.734.374/0001-57 representado pela Sr.
JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR, portadora do RG n.º 05655132-06 SSP/BA e
portador do CPF/MF n.º 787.737.685-53, e a empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, estabelecida na Rua
Dois, s/n, Quadra 008 Lote 008 BAIRRO/DISTRITO: CIVIT I – CEP: 29.168-030 –
SERRA - ES, CNPJ n° 05.343.029/0001-90, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr(a) Verônica Vianna Villaça Szuster,
portador da carteira de identidade RG: 24.834.394-9 – SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
266.539.151-15, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações
nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto
Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais normas
legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°12/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº 121/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1.
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura aquisição de
medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do
Município.

LOTE/ITEM ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

QTD

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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219/XV

Aparelho medidor de glicose no
sangue
Portátil: pode ser levado para
qualquer lugar
• Confiável: conveniente,
resultados exatos em
10 segundos
• Econômico: testes frequentes
ajudam a
melhorar o controle
• Confortável: menos dor, pois
necessita de uma amostra
de sangue muito
pequena/Facilidade:
no manuseio e visualização dos
resultados
• Testes na ponta dos dedos ou
antebraço
• Memória de 300 testes com
data e hora
• Médias de 7, 14 e 30 dias
• Visor de LCD
• Opção de fazer transferência
de dados para o
PC
• Acompanha estojo para
transporte
• Ideal para autoteste e uso
profissional
Garantia de 5 anos
Acompanha uma bateria de lítio
CR 2032 de 3 V,
não recarregável. A bateria tem
uma autonomia
aproximada de um ano ou 1.000
testes.
Limites de detecção: 1,1 - 33,3
mmol/l (20 a 600
mg/dl)*
• Resultado de calibração:

Unidade

50

R$ 40,00 (quarenta
reais)

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
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equivalente a plasma
• Amostra: sangue total capilar
fresco
• Quantidade mínima de
amostra: 1 mm³
• Tempo de leitura do teste: 10 s
• Fornecimento de energia:
bateria CR2032 3 V
• Vida útil da bateria: 12 meses
ou
aproximadamente 1.000 testes
• Unidade de leitura da glicose:
mmol/l ou g/dl*
• Memória: até 300 testes
• Temperatura de operação: 5 45º C
• Umidade: 20 - 90%
• Variação do hematócrito: 30 55%
• Porta de saída de dados: 9.600
baud, 8 data
bits, 1 stop bits, sem paridade
220

CX
Tira de teste para dosagem de
glicemia capilar
em sangue venoso, capilar,
arterial e neonatal.
São indicadas tanto para uso
pessoal como
para uso profissional.Necessita
de uma
pequena gota de sangue (apenas
1 microlitro)
para a realização do teste, possui
sistema de
aspiração.Esse processo torna a
medição da
glicemia prática, rápida (10
segundos para o resultado),
elimina a necessidade de
uma
segunda gota de sangue, facilita
a coleta e a
realização do teste, podendo ser
coletado
também na palma da mão ou no
ante braço,
possui embalagem em frasco o
que aumenta a
durabilidade do produto, dá
maior comodidade
no transporte e dificulta a
contaminação das

500

R$ 22,00 (vinte e dois R$ 11.000,00 (onze mil
reais)
reais)
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tiras.Possuem película protetora
em pvc para a
proteção da área reagente. É
dotada de 3
eletrodos que visam minimizar
qualquer
interferência nos resultados.
O tempo máximo para
apresentar o resultado é
de 10 segundos

Item: 219
Produto: Glicosímetro
Marca/Modelo: on call plus/on call plus II
Fabricante: Acon Biotech Co. LTD – China, República Popular Registro Anvisa/MS:
80560310032
Caixa com 1 glicosímetro
Item: 220
Produto: tira de glicemia
Marca/Modelo: on call plus/on call plus II
Fabricante: Acon Biotech Co. LTD – China, República Popular Registro Anvisa/MS:
80560310031
Caixa com 50 tiras
Valor total da proposta: R$ 13.000,00 (treze mil reais)
1.2. As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima
identificada, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA
DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata
e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as
necessidades do Município e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos e correlatos
licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de medicamentos e correlatos decorrentes desta Ata, serão
observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão n°12SRP/2022 - Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso,
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos e correlatos
adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao fornecimento dos medicamentos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo definido
nesta Ata;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
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3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
medicamentos e correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Varzedo, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS MEDICAMENTOS E CORRELATOS E DO
PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos e correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos e correlatos.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de medicamentos e correlatos fora do estabelecido nesta Ata de
Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que
fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os medicamentos e correlatos constantes do objeto não estejam de acordo com as
especificações exigidas, a Secretaria de Saúde, através de seu preposto não o aceitará e lavrará
termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.
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4.4. Na hipótese da não aceitação dos medicamentos e correlatos, o mesmo deverá ser retirado
pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para
reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição dos medicamentos e correlatos, entregues em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DO MUNICÍPIO
5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.2. Vetar a entrega de qualquer medicamentos e correlatos que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo
ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos e
correlatos, ou rejeitá-los;
5.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata
de Registro;
5.5. Receber os medicamentos e correlatos no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de
Registro;
5.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos
termos da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos e correlatos desta Ata de
Registro, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Entregar os medicamentos e correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
6.2. Entregar os medicamentos e correlatos, dentro das especificações estabelecidas, em
embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
6.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
6.4. Entregar os medicamentos e correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE,
estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias;
6.5. Manter em estoque um mínimo medicamentos e correlatos necessários à execução do
objeto desta Ata;
6.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas
expensas, os medicamentos e correlatos objeto desta Ata de Registro em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de
medicamentos e correlatos inadequados ou desconformes com as especificações;
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6.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
6.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
6.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos e
correlatos, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
6.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
6.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
6.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
7.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
medicamentos e correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções
cabíveis.
7.5. Os medicamentos e correlatos, objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73,
inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal
nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa do Consórcio ou pela
Secretaria Municipal de Saúde do Município consorciado;
9.2. Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a
que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por
Portaria do respectivo titular;
9.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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;
9.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais
que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Consórcio ou para o
Município consorciado ou modificação da contratação;
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9.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente
pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele,
em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação, observadas a ampla defesa e o contraditório, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida para o certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
d) executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta
Ata;
f) inexecução parcial desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
desta Ata;
g) inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata.
10.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
10.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou
penais, previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei
Federal n.º 8.883/94.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo
Município, quando:
11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições
legais;
11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
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do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
11.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da
legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
12.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1. Os medicamentos e correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser
requisitado por qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram
do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do
Termo de Adesão.
13.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLAUSULA XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 12/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 12/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em
virtude de convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado,
assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
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Varzedo-BA, 30 de junho de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.343.029/0001-90
VERÔNICA VIANNA VILLAÇA SZUSTER
Representante

JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Fundo Municipal de Saúde
Gestor

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:
1) ________________________________
CPF:

2) ________________________________
CPF:
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O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com
sede na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-49,
brasileiro, residente e domiciliado na Rua Jose Amorim, SN, Centro, Varzedo-Estado da
Bahia, CEP: 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE – CNPJ:11.734.374/0001-57 representado pela Sr. JOSUE BARRETO DE
ALMEIDA JUNIOR, portadora do RG n.º 05655132-06 SSP/BA e portador do CPF/MF n.º
787.737.685-53, e a empresa BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida na AV. ACM, 212 A – 1º ANDAR, CENTRO,
SERRINHA-BA, CEP 48.700-000, CNPJ n° 23.397.337/0001-80, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr(a) Bruno Neomar
Rodrigues Molina, portador da carteira de identidade RG: 09995004-90 – SSP/BA,
inscrito no CPF sob o nº 803.174.305-30, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93,
com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002
e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°008/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 110/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1.
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
LOTE I
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ESPECIFICAÇÕES

ÁGUA DESTILADA /
AUTOCLAVE GALÃO DE 5 LT
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL
ÁLCOOL 70%
ÁLCOOL 99.5%
ÁLCOOL GEL 70%
ÉTER SULFÚRICO
GEL PARA USG GARRAFA
COM 1KG
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%
5.000 ML
GLUTARALDEÍDO 2% GALÃO
5 LITROS
SORO GLICOSADO 500 ML

UND

QTD
TOTAL

P.UNIT

P.TOTAL

POR EXTENSO

MARCA

GALÃO

500

R$ 13,90

R$ 6.950,00

seis mil, novecentos e
cinquenta reais

CICLOFARMA

LITRO

200

R$ 8,50

R$ 1.700,00

um mil, setecentos reais

LITRO

3.000

R$ 7,80

R$ 23.400,00

LITRO

400

R$ 14,90

R$ 5.960,00

LITRO

300

R$ 11,64

R$ 3.492,00

FARMAX

vinte e três mil,
quatrocentos reais
cinco mil, novecentos e
sessenta reais
três mil, quatrocentos e
noventa e dois reais

CICLOFARMA

FLAMAGEL

FLAMAGEL

LITRO

150

R$ 40,00

R$ 6.000,00

seis mil reais

RIOQUIMICA

UNIDADE

80

R$ 9,00

R$ 720,00

setecentos e vinte reais

CARBOGEL

GALÃO

150

R$ 30,00

R$ 4.500,00

quatro mil, quinhentos
reais

RIOQUIMICA

GALÃO

100

R$ 70,00

R$ 7.000,00

sete mil reais

RIOQUIMICA

UNIDADE

800

R$ 6,60

R$ 5.280,00

cinco mil, duzentos e
oitenta reais

FRESENIUS
FRESENIUS

11

SORO GLICOFISIOLÓGICO
500 ML (TIPO BOLSA)

UNIDADE

1.000

R$ 5,70

R$ 5.700,00

cinco mil, setecentos
reais

12

SORO FISIOLÓGICO 500 ML
(TIPO BOLSA)

UNIDADE

3.000

R$ 6,60

R$ 19.800,00

dezenove mil,
oitocentos reais

FRESENIUS

13

SORO FISIOLÓGICO 500 ML
(TIPO GARRAFA)

UNIDADE

2.500

R$ 4,50

R$ 11.250,00

onze mil, duzentos e
cinquenta reais

FARMAX
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14
15
16

SORO FISIOLÓGICO 250 ML
(TIPO GARRAFA)
SORO FISIOLÓGICO 250 ML
(TIPO BOLSA)
SORO FISIOLÓGICO 100 ML
(TIPO GARRAFA)

17

SORO FISIOLÓGICO 10 ML

18

SORO RINGER COM
LACTATO 500 ML

UNIDADE

2.500

R$ 3,50

R$ 8.750,00

oito mil, setecentos e
cinquenta reais

FARMAX

UNIDADE

3.000

R$ 6,20

R$ 18.600,00

dezoito mil, seiscentos
reais

FRESENIUS

UNIDADE

3.000

R$ 3,10

R$ 9.300,00

nove mil, trezentos reais

FARMAX

UNIDADE

1.000

R$ 0,71

R$ 710,00

setecentos e dez reais

FARMACE
FRESENIUS

UNIDADE

5.000

R$ 8,80

R$ 44.000,00

quarenta e quatro mil
reais

LITRO

50

R$ 85,00

R$ 4.250,00

quatro mil, duzentos e
cinquenta reais

QEEL

20

PVPI DEGERMANTE 7,5%
1.000 ML

LITRO

200

R$ 30,00

R$ 6.000,00

seis mil reais

RIOQUIMICA

21

PVPI TÓPICO 10% 1.000 ML

LITRO

200

R$ 30,00

R$ 6.000,00

seis mil reais

RIOQUIMICA

22

CLORIDRATO DE LIDOCAINA
20MG/G /2%

R$ 4.500,00

quatro mil, quinhentos
reais

CRISTALIA

POR EXTENSO

MARCA

19

LUGOL A 2% 1.000 ML

GELEIA

1.000

R$ 4,50

TOTAL

R$ 203.862,00
duzentos e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais

LOTE II
ITEM
23
24

ESPECIFICAÇÕES

AGULHA 13 X 4,5
AGULHA 20 X 5,5

UND

QTD
TOTAL

P.UNIT

P.TOTAL

CAIXA

300

R$ 11,50

R$ 3.450,00

três mil, quatrocentos e
cinquenta reais
três mil, quatrocentos e
cinquenta reais

SR

CAIXA

300

R$ 11,50

R$ 3.450,00

25

AGULHA 25 X 7,0

CAIXA

200

R$ 11,50

R$ 2.300,00

dois mil, trezentos reais

SR

26

AGULHA 25 X 8 ,0

CAIXA

200

R$ 11,50

R$ 2.300,00

dois mil, trezentos reais

SR

27

AGULHA 30 X 7,0

CAIXA

200

R$ 11,50

R$ 2.300,00

dois mil, trezentos reais

SR

28
29
30

31

32

AGULHA 30 X 8,0
AGULHA 40 X 12
FIO MONOLYNON 2-0
CLASSE 1 3/8X3,0 CM
FIO MONOLYNON 3-0
CLASSE 1 3/8X3,0 CM
FIO MONOLYNON 4-0
CLASSE 1 3/8X3,0 CM

um mil e sessenta e três
reais
dois mil, quatrocentos
reais

SR

CAIXA

100

R$ 10,63

R$ 1.063,00

SR

CAIXA

200

R$ 12,00

R$ 2.400,00

UNIDADE

480

R$ 1,75

R$ 840,00

oitocentos e quarenta
reais

SHALON

SHALON

SR

UNIDADE

480

R$ 1,82

R$ 873,60

oitocentos e setenta e
três reais e sessenta
centavos

UNIDADE

2.400

R$ 1,75

R$ 4.200,00

quatro mil, duzentos
reais

SHALON

33

FIO MONOLYNON 5-0
CLASSE 1 3/8X2,0 CM

UNIDADE

480

R$ 1,59

R$ 763,20

setecentos e sessenta e
três reais e vinte
centavos

SHALON

34

FIO MONONAYLON 6-0
CLASSE 1

UNIDADE

480

R$ 1,19

R$ 571,20

quinhentos e setenta e
um reais e vinte
centavos

SHALON

CAIXA

20

R$ 95,00

R$ 1.900,00

um mil, novecentos
reais

TECHNOFIO

CAIXA

20

R$ 95,00

R$ 1.900,00

um mil, novecentos
reais

TECHNOFIO

CAIXA

20

R$ 95,00

R$ 1.900,00

um mil, novecentos
reais

TECHNOFIO

38

SCALP Nº19

UNIDADE

2.000

R$ 0,36

R$ 720,00

setecentos e vinte reais

SOLIDOR

39

SCALP Nº 21

UNIDADE

2.000

R$ 0,36

R$ 720,00

setecentos e vinte reais

SOLIDOR

UNIDADE

1.500

R$ 0,36

R$ 540,00

UNIDADE

1.500

R$ 0,36

R$ 540,00

35
36
37

40
41

FIO CAT-GUT 2-0 COM AG 4
CM COM 24 ENV
FIO CAT-GUT 3-0 COM AG 4
CM COM 24 ENV
FIO CAT-GUT 4-0 COM AG 4
CM COM 24 ENV

SCALP Nº23
SCALP Nº25

quinhentos e quarenta
reais
quinhentos e quarenta
reais

SOLIDOR
SOLIDOR
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42
43
44

SCALP Nº 27
SERINGA 01 ML C/ AGULHA
13 X4,5
SERINGA 03 ML S/ AGULHA

UNIDADE

1.500

R$ 0,36

R$ 540,00

quinhentos e quarenta
reais

SOLIDOR

UNIDADE

40.000

R$ 0,28

R$ 11.200,00

onze mil, duzentos reais

SR
SR

UNIDADE

20.000

R$ 0,17

R$ 3.400,00

três mil, quatrocentos
reais

45

SERINGA 05 ML S/ AGULHA

UNIDADE

20.000

R$ 0,20

R$ 4.000,00

quatro mil reais

SR

46

SERINGA 10 ML S/ AGULHA

UNIDADE

20.000

R$ 0,30

R$ 6.000,00

seis mil reais

SR
SR

SERINGA 20 ML S/ AGULHA

UNIDADE

25.000

R$ 0,50

R$ 12.500,00

doze mil, quinhentos
reais

48

SERINGA 03 ML C/ AGULHA
30X7

UNIDADE

10.000

R$ 0,30

R$ 3.000,00

três mil reais

SR

49

SERINGA 05 ML C/ AGULHA
25X7

UNIDADE

10.000

R$ 0,30

R$ 3.000,00

três mil reais

SR

UNIDADE

10.000

R$ 0,40

R$ 4.000,00

quatro mil reais

SR

UNIDADE

5.000

R$ 0,65

R$ 3.250,00

três mil, duzentos e
cinquenta reais

SR

47

50
51

SERINGA 10 ML C/ AGULHA
30X8
SERINGA 20 ML C/ AGULHA
25X8
TOTAL

R$ 83.621,00
oitenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais
LOTE V

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UND

QTD
TOTAL

P.UNIT

P.TOTAL

POR EXTENSO

MARCA

100

APARELHO DE BARBEAR

UNIDADE

500

R$ 2,00

R$ 1.000,00

um mil reais

BIC

101

ESPÉCULO VAGINAL P

UNIDADE

2.000

R$ 1,00

R$ 2.000,00

dois mil reais

KOLPLAST

UNIDADE

5.000

R$ 1,05

R$ 5.250,00

cinco mil, duzentos e
cinquenta reais

KOLPLAST

UNIDADE

2.000

R$ 1,05

R$ 2.100,00

dois mil e cem reais

KOLPLAST

CAIXA

200

R$ 30,00

R$ 6.000,00

seis mil reais

SOLIDOR

102

ESPÉCULO VAGINAL M

103

ESPÉCULO VAGINAL G

104

LÂMINA BISTURI Nº 24 CX
C/100 UNIDADES
LÂMINA FOSCA P/
PREVENTIVO CX/50
SUPORTE PARA LAMINAS
PARA 3 LAMNINAS
LANCETA PARA PUNÇÃO
AUTOMATICA

CAIXA

150

R$ 7,80

R$ 1.170,00

um mil, cento e setenta
reais

KOLPLAST

UNIDADE

2.000

R$ 0,40

R$ 800,00

oitocentos reais

KOLPLAST

UNIDADE

20.000

R$ 0,15

R$ 3.000,00

três mil reais

MEDLEVENSOHN

108

ALMOTOLIA ÂMBAR 250 ML

UNIDADE

150

R$ 3,40

R$ 510,00

quinhentos e dez reais

J PROLAB

109

ALMOTOLIA INCOLOR 250
ML

UNIDADE

200

R$ 3,40

R$ 680,00

seiscentos e oitenta
reais

J PROLAB

110

ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM
ACRÍLICO

UNIDADE

50

R$ 4,00

R$ 200,00

duzentos reais

DANNY

105
106
107

TOTAL

R$ 22.710,00
vinte e dois mil, setecentos e dez reais

LOTE VI
ITEM
111

112
113

ESPECIFICAÇÕES
LENÇOL DESCARTÁVEL
EM ROLO 70 CMX50M
CREME
LENÇOL DESCARTÁVEL
EM ROLO 50 CMX50M
BRANCA
LENCOL DESCARTÁVEL
COM ELÁSTICO

UND

QTD
TOTAL

P.UNIT

P.TOTAL

POR EXTENSO

MARCA

ROLO

3.000

R$ 7,00

R$ 21.000,00

vinte e um mil
reais

SF PAPEIS

ROLO

1.000

R$ 6,00

R$ 6.000,00

seis mil reais

SF PAPEIS

UNIDADE

3.000

R$ 1,00

R$ 3.000,00

três mil reais

DEJAMARO
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114
115
116
117

118

119

120

121

122

MASCARA DESCARTÁVEL
UNIDADE 100.000
COM ELÁSTICO
PAPEL GRAU CIRURGICO
ROLO
100
100 MM X 100M
PAPEL GRAU CIRURGICO
ROLO
150
150 MM X 100M
PAPEL GRAU CIRURGICO
200 MM X 100M
ROLO
200
CAIXA COLETORA
PÉRFURO-CORTANTE 07
LITROS
CAIXA COLETORA
PÉRFURO-CORTANTE 13
LITROS
CAIXA COLETORA
PÉRFURO-CORTANTE 20
LITROS
FITA ADESIVA CREPE
HOSPITALAR 19MM X
50M
FITA ADESIVA
AUTOCLAVE 19MM X
30M
TOTAL

R$ 0,24
R$ 48,00
R$ 62,00
R$ 72,00

vinte e quatro mil
reais
quatro mil,
R$ 4.800,00
oitocentos reais
nove mil,
R$ 9.300,00
trezentos reais
quatorze mil,
R$ 14.400,00
quatrocentos
reais
R$ 24.000,00

OLIMED
HOSPFLEX
HOSPFLEX
HOSPFLEX

UNIDADE

3.000

R$ 4,20

R$ 12.600,00

doze mil,
seiscentos reais

DESCARBOX

UNIDADE

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

um mil,
quinhentos reais

DESCARBOX

UNIDADE

200

R$ 8,80

R$ 1.760,00

um mil,
setecentos e
sessenta reais

DESCARBOX

UNIDADE

500

R$ 3,20

R$ 1.600,00

um mil,
seiscentos reais

HOSPFLEX

UNIDADE

5.000

R$ 3,20

R$ 16.000,00

dezesseis mil
reais

HOSPFLEX

R$ 115.960,00
cento e quinze mil, novecentos e sessenta reais

1.2. As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO
(válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a
originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município
e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os materiais penso, médicos e
hospitalares licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de materiais penso, médicos e hospitalares decorrentes desta Ata,
serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
n°008-SRP/2022 - Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso,
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após
o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos materiais penso, médicos e
hospitalares adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas
etapas relativas ao fornecimento dos materiais penso, médicos e hospitalares, superior a 50%
(cinquenta por cento) do prazo definido nesta Ata;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
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CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
penso, médicos e hospitalares e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Varzedo, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS MATERIAIS PENSO, MÉDICOS E
HOSPITALARES E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
materiais penso, médicos e hospitalares foi feita, além da identificação de quem procedeu ao
recebimento dos materiais penso, médicos e hospitalares.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de materiais penso, médicos e hospitalares fora do estabelecido
nesta Ata de Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituílos, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais
substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os materiais penso, médicos e hospitalares constantes do objeto não estejam de acordo
com as especificações exigidas, a Secretaria de Saúde, através de seu preposto não o aceitará e
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos materiais penso, médicos e hospitalares, o mesmo deverá
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ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação,
para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do
que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição dos materiais penso, médicos e hospitalares, entregues em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DO MUNICÍPIO
5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.2. Vetar a entrega de qualquer material penso, médicos e hospitalares que considerar
incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser
inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos materiais penso, médicos
e hospitalares, ou rejeitá-los;
5.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata de
Registro;
5.5. Receber os materiais penso, médicos e hospitalares no prazo e condições estabelecidas nesta
Ata de Registro;
5.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos
da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos materiais penso, médicos e hospitalares
desta Ata de Registro, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o
Município;
5.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
6.2. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares, dentro das especificações estabelecidas,
em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
6.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
6.4. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares sem qualquer ônus para o
CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como
tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
6.5. Manter em estoque um mínimo de materiais penso, médicos e hospitalares necessários à
execução do objeto desta Ata;
6.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas,
os materiais penso, médicos e hospitalares objeto desta Ata de Registro em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais
penso, médicos e hospitalares inadequados ou desconformes com as especificações;
6.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
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CONTRATANTE ou terceiros;
6.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
6.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais penso, médicos
e hospitalares, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
6.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
6.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
6.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro,
sem anuência da contratante;
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
7.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais penso,
médicos e hospitalares, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
7.5. Os materiais penso, médicos e hospitalares, objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por
servidor da Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no
artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE
especialmente designados pelo ordenador de despesa do Consórcio ou pela Secretaria Municipal
de Saúde do Município consorciado;
9.2. Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a
que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por
Portaria do respectivo titular;
9.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, 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;
9.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Consórcio ou para o
Município consorciado ou modificação da contratação;
9.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente
pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele,
em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
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CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação, observadas a ampla defesa e o contraditório, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida para o certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
desta Ata;
g) inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata.
10.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
10.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais,
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei Federal n.º
8.883/94.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
11.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas
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na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa
de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura
da Ata pelas partes interessadas.
12.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1. Os materiais penso, médicos e hospitalares, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá
ser requisitado por qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram
do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do Termo
de Adesão.
13.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLAUSULA XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 008/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 008/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude
de convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado,
assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Varzedo-ba, 20 de junho de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito
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BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 23.397.337/0001-80
Bruno Neomar Rodrigues Molina
Representante

JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Fundo Municipal de Saúde
Gestor

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:
1)
CPF:

2)
CPF:
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O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com
sede na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-49,
brasileiro, residente e domiciliado na Rua Jose Amorim, SN, Centro, Varzedo-Estado da
Bahia, CEP: 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE – CNPJ: 11.734.374/0001-57 representado pela Sr. JOSUE BARRETO DE
ALMEIDA JUNIOR, portadora do RG n.º 05655132-06 SSP/BA e portador do CPF/MF n.º
787.737.685-53, e a empresa OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES
EXPORTAÇÕES EIRELI, estabelecida na Rodovia Br – 101, s/n, KM 510 b – Jaçanã –
Itabuna – BA, CNPJ n° 11.311.773/0001-05, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sra. Ludmila Sepulveda Ribeiro, portador
da carteira de identidade RG: 08238111-90 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº
012.666.705-56, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº
9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2022, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 121/2022, firmam
a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas
alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição
de medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do
Município.
Lote: XIV – ELENCO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTAR ALTO CUSTO

LOTE XIV – ELENCO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTAR ALTO CUSTO

ITEM

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

UNID

QTD

MARCA / Nº
REGISTRO /
QTD POR
EMBALAGEM

V. UNIT.

V. UNIT.
EXTENSO

V. TOTAL

V. TOTAL EXTENSO

210

NEOMICINA, SULFATO
DE + BACITRACINA
(5MG+250UI)

TB

3000

PRATI
DONADUZZI/
125680128/
CX/50

R$ 2,64

DOIS
REAIS E
SESSENTA
E QUATRO
CENTAVOS

R$
7.920,00

SETE MIL,
NOVECENTOS E
VINTE REAIS

211

METRONIDAZOL, CREME
VAGINAL,100MG/G, 5%
TUBO COM 50G +
APLICADOR

TB

1000

PRATI
DONADUZZI/
125680043/
CX/200

R$ 7,74

SETE
REAIS E
SETENTA
E QUATRO
CENTAVOS

R$
7.740,00

SETE MIL,
SETECENTOS E
QUARENTA REAIS

212

SULFADIAZINA DE PRATA
500 MG

COM
P

800

MINAS
BRASIL/
ISENTO/
CX/30

R$ 0,25

VINTE E
CINCO
CENTAVOS
DE REAL

R$ 200

DUZENTOS REAIS
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213

CURATIVO SAF-GEL ALGINATO DE CÁLCIO E
SÓDIO - 85G

TB

500

CONVATEC/
80523020016/
CX 1 UNID

214

CETOCONAZOL 2%

FR

100

NATIVITA/
147610020/
CX/80

215

CETOCONAZOL 200 MG

COM
P

5000

PRATI
DONADUZZI/
125680192/
CX/450

216

MICONAZOL LOÇÃO 2%

FR

200

BELFAR/
105710019/
CX/50

217

NISTATINA SUSP.ORAL
100.000 UI/ML

FR

200

PRATI
DONADUZZI/
125680026/
CX/50

218

NITRATO DE MICONAZOL
2%

CREME

1000

HIPOLABOR/
113430178/
CX/50

VALOR TOTAL DO LOTE

SESSENTA
E SETE
REAIS E
R$
R$ 67,77
SETENTA E 33.885,00
SETE
CENTAVOS
SEIS
REAIS E
R$ 6,35
TRINTA E
R$ 635
CINCO
CENTAVOS
TRINTA E
QUATRO
R$
R$ 0,34
CENTAVOS 1.700,00
DE REAL
CINCO
REAIS E
R$
R$ 5,01
UM
1.002,00
CENTAVO
QUATRO
REAIS E
R$ 4,2
R$ 840
VINTE
CENTAVOS
TRÊS
REAIS E
R$
R$ 3,24
VINTE E
3.240,00
QUATRO
CENTAVOS
R$
57.162,00

TRINTA E TRÊS MIL,
OITOCENTOS E
OITENTA E CINCO
REAIS

SEISCENTOS E
TRINTA E CINCO
REAIS

MIL E SETECENTOS
REAIS

MIL E DOIS REAIS

OITOCENTOS E
QUARENTA REAIS

TRÊS MIL,
DUZENTOS E
QUARENTA REAIS

VALOR TOTAL DO LOTE R$ CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS

1.2. As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO
(válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a
originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município e
respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos e correlatos licitados,
referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de medicamentos e correlatos decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão n°12-SRP/2022 Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o
prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos e correlatos
adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
fornecimento dos medicamentos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo definido nesta Ata;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
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3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
medicamentos e correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de Varzedo,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo
Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em
lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS MEDICAMENTOS E CORRELATOS E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos e correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos e correlatos.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de medicamentos e correlatos fora do estabelecido nesta Ata de
Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará
prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os medicamentos e correlatos constantes do objeto não estejam de acordo com as
especificações exigidas, a Secretaria de Saúde, através de seu preposto não o aceitará e lavrará
termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.
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4.4. Na hipótese da não aceitação dos medicamentos e correlatos, o mesmo deverá ser retirado pelo
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no
prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do
que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição dos medicamentos e correlatos, entregues em desacordo com as especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DO MUNICÍPIO
5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.2. Vetar a entrega de qualquer medicamentos e correlatos que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou
prejudicial à saúde dos pacientes;
5.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos e correlatos,
ou rejeitá-los;
5.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata de
Registro;
5.5. Receber os medicamentos e correlatos no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de
Registro;
5.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos e correlatos desta Ata de
Registro, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Entregar os medicamentos e correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados
neste instrumento;
6.2. Entregar os medicamentos e correlatos, dentro das especificações estabelecidas, em
embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou
com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
6.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
6.4. Entregar os medicamentos e correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarregamento das mercadorias;
6.5. Manter em estoque um mínimo medicamentos e correlatos necessários à execução do objeto
desta Ata;
6.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os
medicamentos e correlatos objeto desta Ata de Registro em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de medicamentos e correlatos
inadequados ou desconformes com as especificações;
6.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
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6.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
6.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos e correlatos,
reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
6.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao Contratante
para ateste e pagamento;
6.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
6.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro, sem
anuência da contratante;
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá
ser feita através de Nota de Empenho.
7.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os medicamentos e
correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que correrão por sua
conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
7.5. Os medicamentos e correlatos, objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73, inciso
II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº.
8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE
especialmente designados pelo ordenador de despesa do Consórcio ou pela Secretaria Municipal de
Saúde do Município consorciado;
9.2. Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que
se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do
respectivo titular;
9.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, 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;
9.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se
relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Consórcio ou para o Município
consorciado ou modificação da contratação;
9.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela
CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo
hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação, observadas a ampla defesa e o contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
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a) deixar de apresentar a documentação exigida para o certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido desta Ata;
g) inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata.
10.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
10.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais,
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei Federal n.º
8.883/94.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município não
aceitar sua justificativa;
11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços,
a critério do Município; observada a legislação em vigor;
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.
11.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas
na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
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12.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa
de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da
Ata pelas partes interessadas.
12.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1. Os medicamentos e correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado
por qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram do Processo,
através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do Termo de Adesão.
13.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLAUSULA XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 12/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 12/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude de
convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, como único competente
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este
instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Varzedo-BA, 30 de junho de 2022.

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito
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OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.311.773/0001-05
LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO
Representante

JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Fundo Municipal de Saúde
Gestor

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:
1) ________________________________
CPF:

2) ________________________________
CPF:
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O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com
sede na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-49,
brasileiro, residente e domiciliado na Av. Vereador Manoel Francisco, s/n – Centro –
Varzedo, doravante denominado MUNICÍPIO e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
– CNPJ:11.734.374/0001-57 representado pela Sr JOSUE BARRETO DE ALMEIDA
JUNIOR, portadora do RG n.º 05655132-06 SSP/BA e portador do CPF/MF n.º 787.737.68553, e a empresa OKEY MED DIST MED. HOSP. E ODONTOLOGICO IMPORTAÇÕES E
EXPORTAÇÕES LTDA, estabelecida na BR 101, S/N, KM 510B, Jaçanâ, Itabuna-Ba, CEP
45.608-750, CNPJ n° 11.311.773/0001-05, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr(a) Ludmila Sepúlveda Ribeiro, portador da
carteira de identidade RG: 08238111-90 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 012.666.70556, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei
Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos
Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da
licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2022, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº 110/2022, firmam a presente Ata de Registro de
Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições
seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1.
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
LOTE IV

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNID

QTD

MARCA / N° REGISTRO /
QUANT. POR
V. UNIT.
EMBALAGEM

V. TOTAL

80

ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G

UNIDADE

250

MELHORMED/
80384550001/ PCT 1 RL

R$
16,09

R$ 4.022,50

81

ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,20 cm 13
FIOS. PCT 12/UNID

UNIDADE

6000

ORTOM/ 80205290001/
PCT 12 UND

R$ 0,43

R$ 2.580,00

82

ATADURA DE CREPOM 12 CM x 1,20 cm13
FIOS. PCT 12/UNID

UNIDADE

24000

ORTHOCREM/
80107180001/ PCT 12
UND

R$ 0,62

R$ 14.880,00

83

ATADURA DE CREPOM 15 CM x 1,20 cm 13
FIOS. PCT 12/UNID

UNIDADE

12000

ORTOM/ 80205290001/
PCT 12 UND

R$ 0,58

R$ 6.960,00

84

ATADURA DE CREPOM 20 CM x 1,20cm 13
FIOS. PCT 12/UNID

UNIDADE

7200

ORTOM/ 80205290001/
PCT 12 UND

R$ 0,77

R$ 5.544,00

85

ATADURA DE CREPOM 30 CM x 1,20cm13
FIOS. PCT 12/UNID

UNIDADE

7200

ORTOM/ 80205290001/
PCT 12 UND

R$ 1,43

R$ 10.296,00

86

COMPRESSA GAZE 7,5X 7,5 - 8 DOBRAS
C/09 FIOS PCT 500 UNIDADES

PACOTE

6.000

ECOMAX/ 81359800014/
PCT 500 UND

R$
12,50

R$ 75.000,00

87

COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO
23CMX25CM ALVA C/50 NÃO ESTÉRIL, 4
CAMADAS COMCADAÇO 100% PURO
ALGODÃO: MACIO E EXTRA-ABSOLVENTE,
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

PACOTE

5.000

MEDGAUZE/
10440549004/ PCT 50
UND

R$ 7,50

R$ 37.500,00

88

COMPRESSA GAZE ESTERIL C/10 UNIDADES
7,5 X 7,5 CM 13 FIOS.

PACOTE

2.000

BE LIFE/ 81747810005/
PCT 10 UND

R$ 0,64

R$ 1.280,00
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89

COMPRESSA DE GASES ALGODOADA 10X15
CM ESTÉRIL

PCT

200

MELHORMED/
80384550009/ PCT 01
UND

R$ 1,13

R$ 226,00

90

COMPRESSA DE GASES ALGODOADA 15X30
CM ESTÉRIL

PCT

200

MELHORMED/
80384550009/ PCT 01
UND

R$ 1,84

R$ 368,00

91

ESPARADRAPO IMPREMEÁVEL 10CM X 4,5M

UNIDADE

800

MISSNER/ 80003309005/
CX 24 UND

R$
12,00

R$ 9.600,00

92

FITA CIRURGICA MICROPOROSA 10CM X
4,5M

UNIDADE

700

MISSNER/ 80003300024/
CX 24 UND

R$ 7,00

R$ 4.900,00

93

LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA - CX C/100
UNID

CAIXA

1.500

TARGA/ 80256170001/
CX 100 UND

R$
28,00

R$ 42.000,00

94

LUVA PROCEDIMENTO MÉDIA - CX C/100
UNID

CAIXA

3.000

TARGA/ 80256170001/
CX 100 UND

R$
28,00

R$ 84.000,00

95

LUVA PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA CX C/100 UNID

CAIXA

1.000

TARGA/ 80256170001/
CX 100 UND

R$
12,00

R$ 12.000,00

96

LUVA PROCEDIMENTO GRANDE - CX C/100
UNID

CAIXA

1.000

TARGA/ 80256170001/
CX 100 UND

R$
28,00

R$ 28.000,00

97

LUVA ESTERIL N° 8,0

PARES

200

TARGA/ 80256170022/
PCT 01 PAR

R$ 1,80

R$ 360,00

98

LUVA ESTERIL N° 7,0

PARES

300

TARGA/ 80256170022/
PCT 01 PAR

R$ 1,45

R$ 435,00

99

LUVA ESTERIL N° 7,5

PARES

3000

TARGA/ 80256170022/
PCT 01 PAR

R$ 1,43

R$ 4.290,00

R$ 344.241,50
VALOR TOTAL DO LOTE
VALOR TOTAL DO LOTE R$ TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS

1.2. As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO
(válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a
originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município
e respeitada as quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo Municipal
de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os materiais penso, médicos e hospitalares licitados,
referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
2.3. Em cada fornecimento de materiais penso, médicos e hospitalares decorrentes desta Ata, serão
observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão n°008SRP/2022 - Eletrônico, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso,
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após
o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos materiais penso, médicos e
hospitalares adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao fornecimento dos materiais penso, médicos e hospitalares, superior a 50% (cinquenta
por cento) do prazo definido nesta Ata;
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c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
penso, médicos e hospitalares e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de Varzedo,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo
Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em
lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODO DOS MATERIAIS PENSO, MÉDICOS E
HOSPITALARES E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
materiais penso, médicos e hospitalares foi feita, além da identificação de quem procedeu ao
recebimento dos materiais penso, médicos e hospitalares.
4.2.1. A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do mesmo
com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2. Toda e qualquer entrega de materiais penso, médicos e hospitalares fora do estabelecido nesta
Ata de Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o
que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3. Caso os materiais penso, médicos e hospitalares constantes do objeto não estejam de acordo
com as especificações exigidas, a Secretaria de Saúde, através de seu preposto não o aceitará e
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena
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de responsabilidade.
4.4. Na hipótese da não aceitação dos materiais penso, médicos e hospitalares, o mesmo deverá
ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação,
para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5. A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do
que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição dos materiais penso, médicos e hospitalares, entregues em desacordo com as
especificações.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DO MUNICÍPIO
5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.2. Vetar a entrega de qualquer material penso, médicos e hospitalares que considerar incompatível
com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado,
nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.3. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos materiais penso, médicos
e hospitalares, ou rejeitá-los;
5.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata de
Registro;
5.5. Receber os materiais penso, médicos e hospitalares no prazo e condições estabelecidas nesta
Ata de Registro;
5.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.7. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.8. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos materiais penso, médicos e hospitalares
desta Ata de Registro, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados neste instrumento;
6.2. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares, dentro das especificações estabelecidas,
em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas
expensas;
6.3. A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
6.4. Entregar os materiais penso, médicos e hospitalares sem qualquer ônus para o
CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como
tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
6.5. Manter em estoque um mínimo de materiais penso, médicos e hospitalares necessários à
execução do objeto desta Ata;
6.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade
de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os
materiais penso, médicos e hospitalares objeto desta Ata de Registro em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais penso,
médicos e hospitalares inadequados ou desconformes com as especificações;
6.8. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
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CONTRATANTE ou terceiros;
6.9. Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
6.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais penso, médicos
e hospitalares, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
6.11. Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao Contratante
para ateste e pagamento;
6.12. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
6.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro, sem
anuência da contratante;
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá
ser feita através de Nota de Empenho.
7.4. Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais penso,
médicos e hospitalares, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
7.5. Os materiais penso, médicos e hospitalares, objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por
servidor da Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no
artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE
especialmente designados pelo ordenador de despesa do Consórcio ou pela Secretaria Municipal
de Saúde do Município consorciado;
9.2. Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a
que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria
do respectivo titular;
9.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, 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;
9.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Consórcio ou para o
Município consorciado ou modificação da contratação;
9.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela
CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em
tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação, observadas a ampla defesa e o contraditório, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida para o certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido desta Ata;
g) inexecução total desta Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata.
10.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
10.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais,
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei Federal n.º
8.883/94.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município não
aceitar sua justificativa;
11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços,
a critério do Município; observada a legislação em vigor;
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
11.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada
a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n°
8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas
na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020
6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJCWNTMWOUMXNJA5OTQWMK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Julho de 2022
80 - Ano XIV - Nº 2802

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
12.3. O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa
de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da
Ata pelas partes interessadas.
12.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1. Os materiais penso, médicos e hospitalares, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá
ser requisitado por qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram
do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do Termo de
Adesão.
13.2. As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1. Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLAUSULA XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica n° 008/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 008/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude
de convocações dos vencedores melhores posicionados.
16.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, como único competente
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este
instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Varzedo-ba, 20 de junho de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito
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OKEY MED DIST MED. HOSP. E ODONTOLOGICO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 11.311.773/0001-05
Ludmila Sepulveda Ribeiro
Representante

JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Fundo Municipal de Saúde
Gestor

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:
1)
CPF:

2)
CPF:
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AVISO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº04(QUATRO) AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº79/2018.
O Município de Varzedo, torna público O ADITIVO Nº 04 que altera a CLÁUSULA QUINTA – DA
VIGÊNCIA, combinada com a CLAUSULA XI – DA ALTERAÇÃO, do Contrato de Prestação de Serviços
Nº79/2018 – oriundo do Pregão Presencial Nº.14/2018, Processo Nº50/2018, quanto ao prazo da
vigência, passando a vigorar por mais 12 (doze) meses, de 01/07/2022 a 01/07/2023. Objeto: a
Prestação de serviços para fornecimento de link dedicado à Internet com alta disponibilidade,
englobando, ainda, o transporte do sinal da prestadora do serviço até as instalações do Município por
meio de cabos, modems, fibras ópticas e roteadores que se fizerem necessários à prestação do serviço
para as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Varzedo - Bahia. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO. CONTRATADA: MMA ASSESSÓRIOS E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 00.656.339/0001-26. Varzedo-BA, 01 de julho de 2022. Ariecilio Bahia da
Silva – Prefeito.
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AVISO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 04 (QUATRO) AO CONTRATO Nº50/2019
O Prefeito do Município de Varzedo torna público O ADITIVO Nº 04 que altera a CLÁUSULA SEGUNDA –
DA VIGÊNCIA combinada com a CLÁUSULA DOZE, do Contrato nº 50/2019, cujo objeto é a prestação de
serviços de manutenção (mecânica, lanternagem, pintura, eletricidade e tapeçaria) preventiva e corretiva,
com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo, à veículos da frota da Prefeitura
Municipal de Varzedo-BA – oriundo do Convite nº 02/2019, do Processo administrativo nº 63/2019, quanto
ao prazo da vigência, prorrogando por mais 03 (três) meses, passando a vigorar de 10/06/2022 até
10/09/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO. CONTRATADA: C.E.
MERCÊS SANTOS - CNPJ/MF Nº – 10.941.767/0001-79. Varzedo, 09 de junho de 2022. ARIECILIO
BAHIA DA SILVA - Prefeito Municipal.
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