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Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
x Extrato de Contrato Nº 266-2020 – Mais Telemedicina e Sistemas para
Saúde LATDA-ME
x Termo de Ratificação Dispensa Nº 209/2020 - Mais Telemedicina e
Sistemas para Saúde LTDA-ME.
x 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 148-2020 - Rita Conceição Lima.
x Ata de Registro de Preços Nº001/2020 - Bahia Medic Comércio de
Produtos Hospitalares.
x Ata de Registro de Preços Nº001/2020 - 4M BR Comércio e
Representação de Material e Medicamento Hospitalares.
x Ata de Registro e Preços Nº001/2020 - Fabmed Distribuidora Hospitalar
LTDA.
x Ata de Registro de Preços Nº011/2020 - Gil Farma Comercial
Farmaceuticos.
x Ata de Registro de Preços Nº001/2020 - JFB Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos.
x Ata de Registro de Preços Nº001/2020 - Okey Med Distribuidora de
Medicamentos Hospitalares Importação e Exportação Eireli.

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/nº
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Atos Administrativos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 266-2020 – TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
LAUDOS
A
DISTÂNCIA
DE
RADIOLOGIA
(TELERRADIOLOGIA), QUE ENTE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOM
MACEDO COSTA E A EMPRESA MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA
SAÚDE
LATDA-ME.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº
616-2020,
CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 209-2020. O OBJETO DESTE CONTRATO
CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE LAUDOS A DISTÂNCIA DE RADIOLOGIA (TELERRADIOLOGIA), A
FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04/08/2020 À 31/11/2020. VALOR: R$ 3.000,00;
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:501– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
PROJETOS/ATIVIDADES: 10.302.006.2.019 GESTAO DE MEDIA E ALTA
QUALIDADE; 3.3.9.0.3.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
02 – 15% DOM MACEDO COSTA, 04-08-2020. ASSINAM: EGNALDO PITON
MOURA – CONTRATANTE MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAÚDE
LATDA-ME – CONTRATADO.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 616/2020
DISPENSA Nº 209/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Face ao parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitações
encontrando-se o Processo Administrativo regularmente instruído na forma da Lei n.º
8.666/93 e alterações vigentes, RATIFICO a mencionada declaração de dispensa para
aContratação de pessoa jurídica especializada em serviços de laudos a distância de
radiologia (telerradiologia), a fim de atender a necessidade do município de Dom
Macedo Costa.,junto àMAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAÚDE LTDAME (CNPJ:24.958.096/0001-63),cujo valor da contratação será de R$3.000,00 (três

milreais), a fim de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o
Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento.

Dom Macedo Costa, 04-08-2020.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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1º Termo Aditivo ao Contrato nº 148-2020, que entre si celebram a
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, e Rita Conceição Lima, na
forma abaixo. Objeto: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação
do prazo de vigência do Contrato nº 148-2020 até 31-08-2020 que tem
por objeto a Locação de um imóvel urbano não residencial situado no
Loteamento Canto dos Pássaros s/n – Centro – Dom Macedo Costa-Ba,
para o funcionamento de setores da Secretaria Municipal de Saúde de
Dom Macedo Costa, de acordo com o PA nº 546/2020. Assinam: Egnaldo
Piton Moura MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - Contratante e Rita
Conceição Lima – Contratado.EM 01/07/2020.
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Atas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0599/2020
VALIDADE: 06 (SEIS) MESES

Aos 06 dias domêsde agosto de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno, inscrita no CNPJ
13.827.019/0001-58com
sede
administrativa à Praça Cônego Jose Lourenço, S/N, nesta
cidade de Dom Macedo Costa, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Egnaldo Piton Moura,
brasileiro, maior, solteiro, Agente de Saúde, inscrito no RGnº081.688.0590−SSP/BA,inscritonoCPFsobo
nº
945.616.725-91–
SSP-BA,
através
da
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gerenciador do FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.258.678/0001-95, com sedenaRua do Cruzeiro, s/nº,
Centro, Dom Macedo Costa, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº, neste ato representado pela
Secretária MunicipaldeSaúde Luana Ediara Moreira Píton, brasileira ,solteira, portador doCPFnº
033.284.465-08; e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO,
órgão
gerenciador
da
Ata,
com sede Praça Cônego Jose
Lourenço, S/N, nesta cidade de Dom Macedo Costa, por seu responsável,oSr. Manoel Antonio
Vale Campos, portadorda Cédula deIdentidadenº 13.665.574-25 SSP -BA e CPFnº
039.007.005-08 doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, do
Decreto Municipal nº 015, de 2014;; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as
demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico Nº 011/2020/SRP, conforme Ata publicada em 11/08/2020e homologada em
06/08/2020, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante
desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa BAHIA MEDIC COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES,inscritanoCNPJsobonº15.229.287/0001-01,comsedena
Rua José de Deus Perreira, n°287 Galpão A,Caiçara, noMunicípiodeGuanambi – Ba, neste ato
representadapelo(a)Sr(ª)SUZY ARAÚJO SILVA portador(a) da Cédula de Identidade
nº02.326.341-57 e CPF nº 675.782.685-20, cuja proposta foi classificada nocertame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para seleção de propostas para contratação de
empresa para aquisição de Medicamentos para atender às necessidades das unidades basicas
de saude de Dom Macedo Costa-BA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, causador da COVID19, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes no Edital e
Anexos., conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas
abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

UND. REF.

QTD

2

ACIDO
ASCÓRBICO,
SOLUÇÃO
INJETÁVEL, 100MG/ML, AMPOLA 5 ML.
[EMBALAGEM HOSPITALAR]

AMPOLA

100

MARCA

PREÇO
UNIT

HYPOFARMA R$ 0,93
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4
51

Dom Macedo Costa

ACIDO TRANEXAMICO, INJETÁVEL,
50MG/ML,
AMPOLA
DE
5
ML.
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
FUROSEMIDA 20MG/2ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL,
AMPOLA
DE
2ML.
[EMBALAGEM HOSPITALAR]

AMPOLA

50

AMPOLA

100

ZYDUS

R$ 5,06

HYPOFARMA R$ 0,74

VALOR TOTAL

R$ 253,00
R$ 74,00
R$ 420,00

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração ePlanejamento.
2.1. São participantes os seguintesórgãos:
a) Secretaria Municipal deSaúde
b) Fundo Municipal deSaúde
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015, de 2014, e na Lei
nº8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormenteassumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro depreços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmenteaderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de
suaassinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art.
65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciadordeverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelomercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação depenalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original docertame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação,
quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamentejustificada.
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4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras,
a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento
da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os
documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autosprocessuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nestaAta.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
doMunicípio,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeitoretroativo.
4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços dacontratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, sehouver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado
o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro dePreços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativaaceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados ejustificados:
5.4.1. Por razões de interessepúblico;
5.4.2. A pedido dofornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, sehouver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
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licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra
mediante pronta entrega, independente dovalor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação,
no
prazo
de03(três)diasúteis,(a)efetuararetiradadaNotadeEmpenhoouinstrumentoequivalente;ou,b)assin
ar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro dePreços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pelaAdministração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições dehabilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado docontrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto docontrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
nalicitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 06 (seis) meses,
observado a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do
propósito de atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de
fornecimento do medicamento àpopulação.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos eirreajustáveis.

CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE
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9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATANTE” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrênciadesta,não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providênciascabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES”
doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo deReferência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o
Termo de Referência e a proposta daempresa.
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14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015, de 2014, do Decreto Municipal nº 015, de 11/04/2014, da Lei Complementar
nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Santo Antônio
de Jesus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado queseja.

Dom Macedo Costa, 10 de agosto de 2020.
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MANOEL ANTONIO VALE CAMPOS
SECRETÁRIO ÓRGÃOERENCIADOR DA ATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA PITON
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0599/2020
VALIDADE: 06 (SEIS) MESES

Aos 10dias domêsde agosto de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno, inscrita no CNPJ 13.827.019/0001-58com
sede
administrativa à Praça Cônego Jose Lourenço, S/N, nesta cidade de Dom Macedo
Costa, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Egnaldo Piton Moura, brasileiro, maior,
solteiro, Agente de Saúde, inscrito no RGnº081.688.05-90−SSP/BA,inscritonoCPFsobo nº
945.616.725-91– SSP-BA, através da SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, órgão
gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº
11.258.678/0001-95, com sedenaRua do Cruzeiro, s/nº, Centro, Dom Macedo Costa, Bahia,
inscrito no CNPJ sob o nº, neste ato representado pela Secretária MunicipaldeSaúde Luana
Ediara Moreira Píton, brasileira ,solteira, portador doCPFnº 033.284.465-08; e através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO,
órgão gerenciador da Ata, com sede Praça Cônego Jose Lourenço, S/N, nesta cidade
de Dom Macedo Costa, por seu responsável,oSr. Manoel Antonio Vale Campos, portadorda
Cédula deIdentidadenº 13.665.574-25 SSP -BA
e
CPFnº 039.007.005-08 doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 015,
de 2014;; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais
correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Nº
011/2020/SRP, conforme Ata publicada em 11/08/2020 e homologada em 06/08/2020, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme
especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os
referidos preços, oferecidos pela empresa 4M BR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
MATERIAL
E
MEDICAMENTO
HOSPITALARES,inscritanoCNPJsobonº10.013.865/0001-00,comsedena
Rua
Godofredo
Rebello de Figueiredo Filho, n°820A, CEP:44085-132,SIM, noMunicípiodeFeira de Santana –
Ba, neste ato representadapelo(a)Sr(ª) MAÍRA PEREIRA FALÇÃO DE BRITOportador(a) da
Cédula
de
Identidade
nº06.657.297-58 e CPF nº976.336.075-72, cuja proposta foi
classificada nocertame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para seleção de propostas para contratação de
empresa para aquisição de Medicamentos para atender às necessidades das unidades basicas
de saude de Dom Macedo Costa-BA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, causador da COVID19, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes no Edital e
Anexos., conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas
abaixo:
ITE
M
3

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃ
O
ÁCIDO
FÓLICO,
5MG
COMPRIMIDOS - [EMBALAGEM

UND. REF.

QTD

MARCA

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

COMPRIMID
O

1.500

NATULAB

R$ 0,05

R$ 75,00
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HOSPITALAR]
11
12
17

41

61
69

ANLODIPINO,
BEBILATO,
COMPRIMIDO
5MG
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
ANLODIPINO,
BESILATO,
COMPRIMIDO
10MG.
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
BROMETODEIPRATRÓPIO
0,250MG/ML, FRASCO COM
20ML.
DIMENIDRINATO
+
PIRIDOXINA,
CLORIDRATO
(50 + 50MG/ML, SOL. INJ.
AMPOLA 1ML. [EMBALAGEM
HOSPITALAR]
MEDROXIPROGESTERONA,
ACETATO, 150MG, INJETÁVEL,
AMPOLA 1 ML
NORTRIPTILINA,
50
MG
CÁPSULA.

COMPRIMID
O

12.00
0

GEOLAB

R$ 0,04

R$ 480,00

COMPRIMID
O

12.00
0

NEOQUIMICA

R$ 0,07

R$ 840,00

FRASCO

5

HIPOLABOR

R$ 2,45

R$ 12,25

AMPOLA

300

UNIÃO
QUIMICA

R$ 1,75

R$ 525,00

AMPOLA

100

UNIÃO
QUIMICA

R$
15,47

R$ 1.547,00

CÁPSULA

600

RAMBAXY

R$ 0,52

R$ 312,00

VALOR TOTAL

R$
3.791,25

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração ePlanejamento.
2.1. São participantes os seguintesórgãos:
a) Secretaria Municipal deSaúde
b) Fundo Municipal deSaúde
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015, de 2014, e na Lei
nº8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormenteassumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro depreços.
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2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmenteaderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de
suaassinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art.
65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciadordeverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelomercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação depenalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original docertame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
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4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação,
quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamentejustificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras,
a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento
da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os
documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autosprocessuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nestaAta.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
doMunicípio,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeitoretroativo.
4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços dacontratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, sehouver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado
o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro dePreços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativaaceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de2002.
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5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados ejustificados:
5.4.1. Por razões de interessepúblico;
5.4.2. A pedido dofornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, sehouver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra
mediante pronta entrega, independente dovalor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação,
no
prazo
de03(três)diasúteis,(a)efetuararetiradadaNotadeEmpenhoouinstrumentoequivalente;ou,b)assin
ar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro dePreços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pelaAdministração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições dehabilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado docontrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto docontrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
nalicitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 06 (seis) meses,
observado a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do
propósito de atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de
fornecimento do medicamento àpopulação.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos eirreajustáveis.

CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE

E

DO

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATANTE” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrênciadesta,não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providênciascabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
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ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES”
doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo deReferência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o
Termo de Referência e a proposta daempresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015, de 2014, do Decreto Municipal nº 015, de 11/04/2014, da Lei Complementar
nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Santo Antônio
de Jesus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado queseja.

Dom Macedo Costa, 10 de agosto de 2020.
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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4M BR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO
HOSPITALARESCNPJ:10.013.865/0001-00
MAÍRA PEREIRA FALÇÃO DE BRITO
C.I 06.657.297-58e CPF nº 976.336.075-72
INSTRUMENTO DE OUTORGA DE PODERES: CONTRATO SOCIAL

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SMOIASDYXKOGVCF628WHSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
11 de Agosto de 2020
19 - Ano - Nº 2253

Dom Macedo Costa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0599/2020
VALIDADE: 06 (SEIS) MESES

Aos 10dias domêsde agosto de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno, inscrita no CNPJ 13.827.019/0001-58com
sede
administrativa à Praça Cônego Jose Lourenço, S/N, nesta cidade de Dom Macedo
Costa, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Egnaldo Piton Moura, brasileiro, maior,
solteiro, Agente de Saúde, inscrito no RGnº081.688.05-90−SSP/BA,inscritonoCPFsobo nº
945.616.725-91– SSP-BA, através da SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, órgão
gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº
11.258.678/0001-95, com sedenaRua do Cruzeiro, s/nº, Centro, Dom Macedo Costa, Bahia,
inscrito no CNPJ sob o nº, neste ato representado pela Secretária MunicipaldeSaúde Luana
Ediara Moreira Píton, brasileira ,solteira, portador doCPFnº 033.284.465-08; e através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO,
órgão gerenciador da Ata, com sede Praça Cônego Jose Lourenço, S/N, nesta cidade
de Dom Macedo Costa, por seu responsável,oSr. Manoel Antonio Vale Campos, portadorda
Cédula deIdentidadenº 13.665.574-25 SSP -BA
e
CPFnº 039.007.005-08 doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 015,
de 2014;; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais
correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Nº
011/2020/SRP, conforme Ata publicada em 11/ 08/ 2020e homologada em 06/08/2020, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme
especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os
referidos preços, oferecidos pela empresa FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
LTDA,inscritanoCNPJsobonº05.400.006/0001-70,comsedena Rua Conde do Arco, n°200, CEP:
44.094-588,Sabaé,
noMunicípiodeFeira
de
Santana
–
Ba,
neste
ato
Representadapelo(a)Sr(ª)CLEDOSN NUNES RIBEIRO portador(a) da
Cédula
de
Identidade nº50.655.680-8 e CPF nº733.559.765-04, cuja proposta foi classificada nocertame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para seleção de propostas para contratação de
empresa para aquisição de Medicamentos para atender às necessidades das unidades basicas
de saude de Dom Macedo Costa-BA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, causador da COVID19, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes no Edital e
Anexos., conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas
abaixo:
ITEM
10
20

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
AMOXICILINA, CÁPSULA 500MG
- [EMBALAGEM HOSPITALAR]
CARBAMAZEPINA, COMPRIMIDO
200
MG
[EMBALAGEM
HOSPITALAR]

UND. REF.

QTD

MARCA

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

CÁPSULA

2000

TEUTO

R$ 0,21

R$ 420,00

COMPRIMIDO

4.000

TEUTO

R$ 0,21

R$ 840,00
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48
50

58

76
77
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FENITOINA
SÓDICA
COMPRIMIDO
100MG
COMPRIMIDO
1.000
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
FLUOXETINA,
CLORIDRATO,
CÁPSULA
14.000
CÁPSULA 20MG - [EMBALAGEM
HOSPITALAR]
HIDROCORTISONA,
HEMISSUCCINATO,
PÓ
PARA
FRASCO-AMPOLA
50
SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG FA.
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
RISPERIDONA,
1MG,
COMPRIMIDO
REVESTIDO
COMPRIMIDO
1.500
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
RISPERIDONA,
3MG,
COMPRIMIDO
2.500
COMPRIMIDO
REVESTIDO
[EMBALAGEM HOSPITALAR]

TEUTO

R$ 0,11

R$ 110,00

TEUTO

R$ 0,07

R$ 980,00

TEUTO

R$ 4,01

R$ 200,50

PRATI

R$ 0,20

R$ 300,00

PRATI

R$ 0,24

R$ 600,00

VALOR TOTAL

R$ 3.450,50

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração ePlanejamento.
2.1. São participantes os seguintesórgãos:
a) Secretaria Municipal deSaúde
b) Fundo Municipal deSaúde
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015, de 2014, e na Lei
nº8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormenteassumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro depreços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmenteaderirem.
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2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de
suaassinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art.
65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciadordeverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelomercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação depenalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original docertame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;e
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4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação,
quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamentejustificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras,
a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento
da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os
documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autosprocessuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nestaAta.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
doMunicípio,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeitoretroativo.
4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços dacontratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, sehouver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado
o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro dePreços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativaaceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados ejustificados:
5.4.1. Por razões de interessepúblico;
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5.4.2. A pedido dofornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, sehouver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra
mediante pronta entrega, independente dovalor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação,
no
prazo
de03(três)diasúteis,(a)efetuararetiradadaNotadeEmpenhoouinstrumentoequivalente;ou,b)assin
ar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro dePreços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pelaAdministração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições dehabilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado docontrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto docontrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
nalicitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 06 (seis) meses,
observado a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do
propósito de atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de
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fornecimento do medicamento àpopulação.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos eirreajustáveis.

CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE

E

DO

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATANTE” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrênciadesta,não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providênciascabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES”
doedital.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo deReferência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o
Termo de Referência e a proposta daempresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015, de 2014, do Decreto Municipal nº 015, de 11/04/2014, da Lei Complementar
nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Santo Antônio
de Jesus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado queseja.

Dom Macedo Costa, 10 de agosto de 2020.
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MANOEL ANTONIO VALE CAMPOS
SECRETÁRIO ÓRGÃOERENCIADOR DA ATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA PITON
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ:05.400.006/0001-70
CLEDOSN NUNES RIBEIRO
C.I 50.655.680-8e CPF nº 733.559.765-04
INSTRUMENTO DE OUTORGA DE PODERES: CONTRATO SOCIAL

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº011/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0599/2020
VALIDADE: 06 (SEIS) MESES

Aos 10dias domêsde agosto de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno, inscrita no CNPJ 13.827.019/0001-58com
sede
administrativa à Praça Cônego Jose Lourenço, S/N, nesta cidade de Dom Macedo
Costa, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Egnaldo Piton Moura, brasileiro, maior,
solteiro, Agente de Saúde, inscrito no RGnº081.688.05-90−SSP/BA,inscritonoCPFsobo nº
945.616.725-91– SSP-BA, através da SECRETARIAMUNICIPALDE SAÚDE, órgão
gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº
11.258.678/0001-95, com sedenaRua do Cruzeiro, s/nº, Centro, Dom Macedo Costa, Bahia,
inscrito no CNPJ sob o nº, neste ato representado pela Secretária MunicipaldeSaúde Luana
Ediara Moreira Píton, brasileira ,solteira, portador doCPFnº 033.284.465-08; e através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO,
órgão gerenciador da Ata, com sede Praça Cônego Jose Lourenço, S/N, nesta cidade
de Dom Macedo Costa, por seu responsável,oSr. Manoel Antonio Vale Campos, portadorda
Cédula deIdentidadenº 13.665.574-25 SSP -BA
e
CPFnº 039.007.005-08 doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 015,
de 2014;; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais
correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Nº
011/2020/SRP, conforme Ata publicada em 11/ 08/ 2020e homologada em 06/08 /2020, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme
especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os
referidos
preços,
oferecidos
pela
empresa
GIL
FARMA
COMERCIAL
FARMACEUTICOS,inscritanoCNPJsobonº08.765.948/0001-40,comsedena Rua Açre, n°97,
CEP:45075-075,Ibirapuera, noMunicípiodeVitória da Conquista – Ba,
neste ato
Representadapelo(a)Sr(ª)Gilmar Mota Rodrigues, portador (a) da Cédula de Identidade nº
03533934-95 e CPF nº 449.278.195-15, cuja proposta foi classificada nocertame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para seleção de propostas para contratação de
empresa para aquisição de Medicamentos para atender às necessidades das unidades basicas
de saude de Dom Macedo Costa-BA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, causador da COVID19, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes no Edital e
Anexos., conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas
abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

UND. REF.

31

CLONAZEPAM, COMPRIMIDO 2
COMPRIMIDO
MG - [EMBALAGEM HOSPITALAR]

52

FUROSEMIDA,
40MG
-

QTD

MARCA

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

5.000

GEOLAB

R$ 0,14

R$ 700,00

TEUTO

R$ 0,05

R$ 500,00

COMPRIMIDO
COMPRIMIDO 10.000
[EMBALAGEM
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HOSPITALAR]

57

HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG,
COMPRIMIDO - [EMBALAGEM COMPRIMIDO 20.000 MEDQUIMICA R$ 0,02
HOSPITALAR]
VALOR TOTAL

R$ 400,00
R$ 1.600,00

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração ePlanejamento.
2.1. São participantes os seguintesórgãos:
a) Secretaria Municipal deSaúde
b) Fundo Municipal deSaúde
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015, de 2014, e na Lei
nº8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormenteassumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro depreços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmenteaderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de
suaassinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art.
65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciadordeverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelomercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação depenalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original docertame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação,
quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamentejustificada.
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4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras,
a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento
da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os
documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autosprocessuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nestaAta.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
doMunicípio,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeitoretroativo.
4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços dacontratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, sehouver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado
o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro dePreços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativaaceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados ejustificados:
5.4.1. Por razões de interessepúblico;
5.4.2. A pedido dofornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, sehouver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
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licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra
mediante pronta entrega, independente dovalor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação,
no
prazo
de03(três)diasúteis,(a)efetuararetiradadaNotadeEmpenhoouinstrumentoequivalente;ou,b)assin
ar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro dePreços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pelaAdministração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições dehabilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado docontrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto docontrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
nalicitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 06 (seis) meses,
observado a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do
propósito de atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de
fornecimento do medicamento àpopulação.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos eirreajustáveis.

CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE
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9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATANTE” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrênciadesta,não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providênciascabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES”
doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo deReferência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o
Termo de Referência e a proposta daempresa.
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14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015, de 2014, do Decreto Municipal nº 015, de 11/04/2014, da Lei Complementar
nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Santo Antônio
de Jesus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado queseja.

Dom Macedo Costa, 10 de agosto de 2020.
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MANOEL ANTONIO VALE CAMPOS
SECRETÁRIO ÓRGÃOERENCIADOR DA ATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA PITON
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GIL FARMA COMERCIAL E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ:08.765.948/0001-40
REPRESENTANTE LEGALGILMAR MOTA RODRIGUES CI 0353393495E CPF:
449.278.195-15
INSTRUMENTO DE OUTORGA DE PODERES: CONTRATO SOCIAL

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0599/2020
VALIDADE: 06 (SEIS) MESES

Aos 06 dias domêsde agosto de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno, inscrita no CNPJ
13.827.019/0001-58com
sede
administrativa à Praça Cônego Jose Lourenço, S/N, nesta
cidade de Dom Macedo Costa, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Egnaldo Piton Moura,
brasileiro, maior, solteiro, Agente de Saúde, inscrito no RGnº081.688.0590−SSP/BA,inscritonoCPFsobo
nº
945.616.725-91–
SSP-BA,
através
da
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gerenciador do FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.258.678/0001-95, com sedenaRua do Cruzeiro, s/nº,
Centro, Dom Macedo Costa, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº, neste ato representado pela
Secretária MunicipaldeSaúde Luana Ediara Moreira Píton, brasileira ,solteira, portador doCPFnº
033.284.465-08; e através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO,
órgão
gerenciador
da
Ata,
com sede Praça Cônego Jose
Lourenço, S/N, nesta cidade de Dom Macedo Costa, por seu responsável,oSr. Manoel Antonio
Vale Campos, portadorda Cédula deIdentidadenº 13.665.574-25 SSP -BA e CPFnº
039.007.005-08 doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, do
Decreto Municipal nº 015, de 2014;; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as
demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico Nº 011/2020/SRP, conforme Ata publicada em 11/08/2020e homologada em
06/08/2020, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante
desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa JFB Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos,inscritanoCNPJsobonº 14.683.163/0001-20,comsedena Rua Ceará, 2 Galpão 1
São Cristovão,CEP: 41.510-770noMunicípiode Salvador – Ba,
neste ato
representadapelo(a)Sr(ª) JUCUCLEIDE DA SILVA BRITO RODEIGUES portador(a) da
Cédula
de
Identidade
nº 08.473.217-20 e CPF nº824.108.455-53, cuja proposta foi
classificada nocertame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para seleção de propostas para contratação de
empresa para aquisição de Medicamentos para atender às necessidades das unidades basicas
de saude de Dom Macedo Costa-BA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, causador da COVID19, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes no Edital e
Anexos., conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas
abaixo:

ITE
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
M

UND.
REF.

QT
MARCA
D

PRE
ÇO
UNI
T
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1
5
7

8

9

21

23
25
26
30

32

33

35

37
38
39

40

Dom Macedo Costa

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100MG
COMPRIMIDOS
[EMBALAGEM
HOSPITALAR]
ÁCIDO, VALPRÓICO 250MG/5ML,
XAROPE. FRASCO 100ML
ALBENDAZOL,
400MG
COMPRIMIDOS
MASTIGÁVEIS
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
AMIODARONA,
200MG
COMPRIMIDO
[EMBALAGEM
HOSPITALAR]
AMITRIPTILINA,
CLORIDRATO.
COMPRIMIDO 25 MG - [EMBALAGEM
HOSPITALAR]
CARBAMAZEPINA,
SUSPENSÃO
ORAL 100MG/5ML, + MEDIDA
EMBALAGEM: FRASCO COM 100ML.
CARBONATODELITIO,
COMPRIMIDO
300
MG
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
CARVEDILOL, COMPRIMIDO 25MG [EMBALAGEM HOSPITALAR]
CEFALEXINA 500MG, CÁPSULA [EMBALAGEM HOSPITALAR]
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, EM
GOTAS, FRASCO COM 20ML.
CLORIDRATODELIDOCAÍNA
20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL,
AMPOLA DE 1,8ML. [EMBALAGEM
HOSPITALAR]
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO.
COMPRIMIDO
100MG
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO,
SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA
COM
2ML.
[EMBALAGEM
HOSPITALAR]
DIAZEPAM COMPRIMIDO 10MG [EMBALAGEM HOSPITALAR]
DIAZEPAM COMPRIMIDO 5MG [EMBALAGEM HOSPITALAR]
DIAZEPAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 5
MG/ML
AMPOLA
2ML.
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
DICLOFENACOSÓDICO, SOLUÇÃO
INJETÁVEL
25MG/ML
AMPOLA.
[EMBALAGEM HOSPITALAR]

COMPRI 10.0
IMEC
MIDO
00
FRASCO 50

R$
0,03

R$
300,00

HIPOLABO R$
R
2,90

R$
145,00

COMPRI
PRATIDON R$
100
MIDO
ADUZZI
0,38

R$
38,00

COMPRI 3.00
GEOLAB
MIDO
0

R$
0,75

R$
2.250,0
0

COMPRI 3.00
R$
CRISTALIA
MIDO
0
0,10

R$
300,00

FRASCO 20

SANVAL

R$
R$
12,21 244,20

COMPRI 2.00 HIPOLABO R$
MIDO
0
R
0,35

R$
700,00

COMPRI
MIDO
CÁPSUL
A

R$
0,21
R$
0,45
R$
3,00

R$
630,00
R$
675,00
R$
90,00

R$
1,69

R$
169,00

COMPRI 2.00
R$
CRISTALIA
MIDO
0
0,30

R$
600,00

AMPOL
A

R$
1,17

R$
58,50

COMPRI 1.00
SANTISA
MIDO
0
COMPRI
800 SANTISA
MIDO

R$
0,09
R$
0,07

R$
90,00
R$
56,00

AMPOL
A

50

R$
0,72

R$
36,00

AMPOL
A

900 FARMACE

R$
0,82

R$
738,00

3.00 NOVAQUI
0
MICA
1.50
ABL
0

FRASCO 30
AMPOL
A

GEOLAB

100 CRISTALIA

50

HYPOFAR
MA

SANTISA
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DIPIRONA
SÓDICA,
SOLUÇÃO
43 INJETÁVEL 500 MG/ML AMPOLA
2ML. [EMBALAGEM HOSPITALAR]
ENALAPRIL MALEATO DE, 20 MG,
45 COMPRIMIDO
[EMBALAGEM
HOSPITALAR]
ENALAPRIL MALEATO DE, 5 MG,
46 COMPRIMIDO
[EMBALAGEM
HOSPITALAR]
ESPIRONOLACTONA
25MG
47 COMPRIMIDO
[EMBALAGEM
HOSPITALAR]
GLIBENCLAMIDA, COMPRIMIDO 5
53
MG - [EMBALAGEM HOSPITALAR]
HALOPERIDOL, COMPRIMIDO, 1MG
54
- [EMBALAGEM HOSPITALAR]
HALOPERIDOL, COMPRIMIDO, 5MG
55
- [EMBALAGEM HOSPITALAR]
IBUPROFENO,
600MG,
59 COMPRIMIDO
[EMBALAGEM
HOSPITALAR]
MICONAZOL, NITRATO CREME
20MG/G.
64 DERMATOLÓGICO
BISNAGA COM 28 G.
MICONAZOL,
NITRATO,
C.
65 VAGINAL 2%, BISNAGA DE 80G +
APLICADOR GINECOLÓGICO.
NORETISTERONA, ENANTATO DE
+ ESTRADIOL, VALERATO DE,
67
SOLUÇÃO INJETÁVEL (50MG+5MG)
/ML
68 NORTRIPTILINA, 25 MG CÁPSULA.
PARACETAMOL
71 500MG
HOSPITALAR]
PREDNISONA 20MG,
72 ENVELOPADO
HOSPITALAR]
78

AMPOL
A

700 SANTISA

R$
0,72

R$
504,00

COMPRI 20.0
SANVAL
MIDO
00

R$
0,08

R$
1.600,0
0

COMPRI 3.00
BELFAR
MIDO
0

R$
0,06

R$
180,00

COMPRI 5.00
SEM
MIDO
0

R$
0,22

COMPRI
MIDO
COMPRI
MIDO
COMPRI
MIDO

5.00
GEOLAB
0

R$
0,04
R$
500 CRISTALIA
0,17
2.00
R$
CRISTALIA
0
0,30

COMPRI 4.00 VITAMEDI
MIDO
0
C

R$
0,30

R$
1.100,0
0
R$
200,00
R$
85,00
R$
600,00
R$
1.200,0
0

BISNAG
50
A

PRATIDON R$
ADUZZI
4,20

R$
210,00

BISNAG
50
A

HIPOLABO R$
R
6,00

R$
300,00

AMPOL
A

100 MABRA

CÁPSUL
600 RANBAXY
A

R$
R$
1.200,0
12,00
0
R$
0,36

COMPRIMIDO
COMPRI 2.00 HIPOLABO R$
[EMBALAGEM
MIDO
0
R
0,50

R$
216,00
R$
1.000,0
0

COMPRIMIDO
COMPRI 1.00
[EMBALAGEM
SANVAL
MIDO
0

R$
0,22

R$
220,00

SINVASTATINA,
COMPRIMIDO COMPRI 12.0
SANVAL
20MG - [EMBALAGEM HOSPITALAR] MIDO
00

R$
0,09

R$
1.080,0
0

R$
0,54

R$
81,00

SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL
(S.R.O.), SACHÊ COM 27,9G NO
80
SACHÊ
SABOR
TRADICIONAL.
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
SULFADIAZINA DE PRATA, 1%
81
POTE
CREME DERMATOLÓGICO, POTE

150 IFAL

3

PRATIDON R$
R$
ADUZZI
35,90 107,70

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SMOIASDYXKOGVCF628WHSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
11 de Agosto de 2020
36 - Ano - Nº 2253

Dom Macedo Costa

COM 400G
SULFATO FERROSO, COMPRIMIDO
COMPRI 3.00
82 REVESTIDO
NATULAB
40MG
FE
(II)
MIDO
0
[EMBALAGEM HOSPITALAR]

R$
0,06

VALOR TOTAL

R$
180,00
R$
17.183,
40

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração ePlanejamento.
2.1. São participantes os seguintesórgãos:
a) Secretaria Municipal deSaúde
b) Fundo Municipal deSaúde
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015, de 2014, e na Lei
nº8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormenteassumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro depreços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmenteaderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
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informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de
suaassinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art.
65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciadordeverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelomercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação depenalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original docertame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação,
quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
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alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamentejustificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras,
a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento
da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os
documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autosprocessuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nestaAta.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
doMunicípio,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeitoretroativo.
4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços dacontratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, sehouver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado
o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro dePreços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativaaceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados ejustificados:
5.4.1. Por razões de interessepúblico;
5.4.2. A pedido dofornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, sehouver.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SMOIASDYXKOGVCF628WHSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dom Macedo Costa

Terça-feira
11 de Agosto de 2020
39 - Ano - Nº 2253

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra
mediante pronta entrega, independente dovalor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação,
no
prazo
de03(três)diasúteis,(a)efetuararetiradadaNotadeEmpenhoouinstrumentoequivalente;ou,b)assin
ar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro dePreços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pelaAdministração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições dehabilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado docontrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto docontrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
nalicitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 06 (seis) meses,
observado a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do
propósito de atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de
fornecimento do medicamento àpopulação.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos eirreajustáveis.
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CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE

E

DO

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATANTE” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrênciadesta,não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providênciascabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES”
doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo deReferência.
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14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o
Termo de Referência e a proposta daempresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015, de 2014, do Decreto Municipal nº 015, de 11/04/2014, da Lei Complementar
nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Santo Antônio
de Jesus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado queseja.

Dom Macedo Costa, 10 de agosto de 2020.
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MANOEL ANTONIO VALE CAMPOS
SECRETÁRIO ÓRGÃOERENCIADOR DA ATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA PITON
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CNPJ:14.683.163/0001-20
JUCUCLEIDE DA SILVA BRITO RODEIGUES
C.I 08.473.217-20 CPF Nº824.108.455-53
INSTRUMENTO DE OUTORGA DE PODERES: CONTRATO SOCIAL
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0599/2020
VALIDADE: 06 (SEIS) MESES

Aos 10dias domêsde agosto de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
pessoa
jurídica
de
direito
interno, inscrita no CNPJ 13.827.019/0001-58com
sede
administrativa à Praça Cônego Jose Lourenço, S/N, nesta cidade de Dom Macedo
Costa, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Egnaldo Piton Moura, brasileiro, maior,
solteiro, Agente de Saúde, inscrito no RGnº081.688.05-90−SSP/BA,inscritonoCPFsobo nº
945.616.725-91– SSP-BA, através da SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, órgão
gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº
11.258.678/0001-95, com sedenaRua do Cruzeiro, s/nº, Centro, Dom Macedo Costa, Bahia,
inscrito no CNPJ sob o nº, neste ato representado pela Secretária MunicipaldeSaúde Luana
Ediara Moreira Píton, brasileira ,solteira, portador doCPFnº 033.284.465-08; e através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO,
órgão gerenciador da Ata, com sede Praça Cônego Jose Lourenço, S/N, nesta cidade
de Dom Macedo Costa, por seu responsável,oSr. Manoel Antonio Vale Campos, portadorda
Cédula deIdentidadenº 13.665.574-25 SSP -BA
e
CPFnº 039.007.005-08 doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 015,
de 2014;; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais
correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Nº
011/2020/SRP, conforme Ata publicada em 10/08/2020 e homologada em 06/08/2020, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme
especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os
referidos preços, oferecidos pela empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
EIRELI,inscritanoCNPJsobonº11.311.773/0001-05,comsedena RODOVIA BR 101, S/n°km
510,Jaçana, noMunicípiodeItabuna – Ba,
neste ato representadapelo(a)Sr(ª)LUDMILA
SEPULVEDA RIBEIRO portador(a) da Cédula de Identidade nº 08.238.111-90 e CPF nº
012.666.705-56, cuja proposta foi classificada nocertame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para seleção de propostas para contratação de
empresa para aquisição de Medicamentos para atender às necessidades das unidades basicas
de saude de Dom Macedo Costa-BA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, causador da COVID19, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes no Edital e
Anexos., conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas
abaixo:
ITE
M
28

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃ
O
CIPROFLOXACINO,
COMPRIMIDO
500MG
[EMBALAGEM HOSPITALAR]

UND. REF.

QTD

MARCA

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

COMPRIMID
O

500

PRATIDONADUZZ
I

R$
0,30

R$ 150,00
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44
70
79

ENALAPRIL MALEATO DE, 10
MG,
COMPRIMIDO
[EMBALAGEM HOSPITALAR]
OMEPRAZOL, CAPSULA 20MG
- [EMBALAGEM HOSPITALAR]
SINVASTATINA,
COMPRIMIDO
40MG
[EMBALAGEM HOSPITALAR]

COMPRIMID
O

6.00
0

SINVAL

R$
0,06

R$ 360,00

CÁPSULA

5.60
0

GEOLAB

R$
0,13

R$ 728,00

COMPRIMID
O

4.00
0

GEOLAB

R$
0,22

R$ 880,00

VALOR TOTAL

R$
2.118,00

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração ePlanejamento.
2.1. São participantes os seguintesórgãos:
a) Secretaria Municipal deSaúde
b) Fundo Municipal deSaúde
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015, de 2014, e na Lei
nº8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormenteassumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro depreços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmenteaderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
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informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de
suaassinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art.
65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciadordeverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelomercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação depenalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original docertame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação,
quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
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alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamentejustificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras,
a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento
da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os
documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autosprocessuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nestaAta.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
doMunicípio,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeitoretroativo.
4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços dacontratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, sehouver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado
o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro dePreços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativaaceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados ejustificados:
5.4.1. Por razões de interessepúblico;
5.4.2. A pedido dofornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, sehouver.
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CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra
mediante pronta entrega, independente dovalor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas
essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de
pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente
ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de
despesa; c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015, de2014.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação,
no
prazo
de03(três)diasúteis,(a)efetuararetiradadaNotadeEmpenhoouinstrumentoequivalente;ou,b)assin
ar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro dePreços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pelaAdministração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições dehabilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado docontrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto docontrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
nalicitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 06 (seis) meses,
observado a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do
propósito de atendimento do interesse público pela não interrupção do serviço de
fornecimento do medicamento àpopulação.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos eirreajustáveis.
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CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE

E

DO

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATANTE” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrênciadesta,não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providênciascabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES”
doedital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo deReferência.
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14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o
Termo de Referência e a proposta daempresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015, de 2014, do Decreto Municipal nº 015, de 11/04/2014, da Lei Complementar
nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Santo Antônio
de Jesus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado queseja.

Dom Macedo Costa, 10 de agosto de 2020.
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
EGNALDO PITON MOURA
PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MANOEL ANTONIO VALE CAMPOS
SECRETÁRIO ÓRGÃOERENCIADOR DA ATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA
LUANA EDIARA MOREIRA PITON
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ:11.311.773/0001-05
LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO
C.I nº 08.238.111-90e CPF nº 012.666.705-56
INSTRUMENTO DE OUTORGA DE PODERES: CONTRATO SOCIAL

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
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