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REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017 SMS

__D959A48746__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Modalidade Número:
de
081/2016Licitação:
SMS
Pregão
Eletrônico
(SRP)
Ata de Registro de Preços nº 011/2017 SMS
Processo Administrativo nº 20.570/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 081/2016-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2017, na
cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55,
Centro – CEP 45.000-907, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de
Saúde, CERES NEIDE ALMEIDA COSTA , brasileira,
divórciada, enfermeira, residente à Rua TG -09, nº
400, Bairro Boa Vista, CEP 45.027.450, nesta cidade,
portadora do RG nº 01.805.619-87SP/BA e CPF nº
371.771.095
- 87,
doravante
denominada
PROMITENTE/CONTRATANTE e a empresa ULTRA
MEDICAL COM. DE MAT. HOSPITALARES EIRELI
EPP sediada à Av. Queira Deus, 915, GP 30ª, Cond.
Malibu, Portão , CEP 42.700-000, Lauro de Freitas,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.192.961/0001-00,
doravante
denominada PROMITENTE
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.
Fabio Cesar Tosta Lima, brasileiro, casado,
representante, residente e domiciliado(a) à Rua Dr.
Aliomar Baleeiro, S/N, Condomínio Residencial 2 de
Julho Life, Bloco 32 Apt. 102, Nova Brasília –
Salvador - BA., portador(a) do RG nº 691219583
SSP/BA. e CPF nº 779.088.995-87, acordam proceder
e obriga-se ao quanto segue relativo ao
ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO
FUTURA
DE
EMPRESA
OBJETIVANDO
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
MÉDICO DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS
DEMANDAS DA DIRETORIA DE ATENÇÃO
BÁSICA – DAB, JUNTO À SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, nos termos do Decreto
Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº 081/2016-SMS em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de
transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto

1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro
dos
Preços
ofertados
pelo
PROMITENTE
CONTRATADO para todos os itens que seguem
mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados
e
especificados
na
proposta
apresentada em 06/01/2017, originária da licitação
P r e g ã o Eletrônico SRP nº 081/2016-SMS, e
conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Aqui
sição
ou
Cont
Lote Item rataç
Nº.
n.º
ão
de
(desc
rição
):
Espé
culos
vagin
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02,
esteri
lizado
,
desc
artáv
3.1
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tama
nho
P.
MAR
CA:
CRA
L
Espé
culos
vagin
ais n°
02,
esteri
lizado
,
desc
artáv
3.2
3
el,
atóxic
o,
tama
nho
M.
MAR
CA:
CRA
L
Espé

Valor
Q.
Q.
Valor
Unitá
LICIT U.F. Solici
Total
rio
ADA
tada
R$
R$

5.000 UND

R$
R$
4.250
0,85
,00

10.00
UND
0

R$
R$
8.800
0,88
,00
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3.3
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4
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de
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10.00
4.1 ugad
KIT
0
os e
esteri
lizado
s
a
óxido
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Valor Total do Lote

R$
R$
980,0
0,98
0

R$
14.030,00

R$
R$
4.200
0,42
,00

R$ 4.200,00
R$
18.23
Valor Total da Planilha =====> 0,00

1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a
Administração Pública Municipal a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando
facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em

igualdade de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos ou supressões que se
fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº
8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
o
PROMITENTE
CONTRATANTE
por
nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para
que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da
presente licitação correrão pelos Projetos/Atividades e
Elementos de Despesa referenciados em edital ou
àqueles informados pela unidade requisitante da
licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso
é o valor ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO
para os lotes 3 e 4 resultante do resultado da licitação
e constante(s) da proposta apresentada no Pregão
Eletrônico SRP nº. 081/2016-SMS, que faz parte
integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$
18.230,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS E TRINTA
REAIS), fixos, inclusos todos os custo e despesas
decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista,
seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza
necessários à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração
Municipal em até 30 dias após o recebimento e
emissão da Nota Fiscal, através de crédito em conta
corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos
materiais e ou serviços atestados pela Unidade
Requisitante da licitação, que procederá conferência
dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o
“atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal,
que deverá vir acompanhada do DANFE e/ou RANFS,
apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da
conformidade da Nota Fiscal apresentada pela
CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas;
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3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica será exigido, sempre que a nota fiscal for
eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço RANFS - será exigido, nos casos de prestadores de
serviço sediados fora do Município de Vitória da
Conquista, cuja nota fiscal não seja emitido por este
Ente, mas que executarem o serviço neste Município,
conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela
CONTRATANTE nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas
que possam de qualquer forma prejudicar a
CONTRATANTE.
3.4.2.
Inadimplência
de
obrigações
da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por
conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no
contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido
poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao
ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x
VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao
valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado
segundo a fórmula:
I=

(6
/
100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o
pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pela
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no mínimo
de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro
dos prazos estabelecidos na sua proposta, após
assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis,
nas formas previstas na legislação vigente
3.8. A entrega do material, por parte da
CONTRATADA, para a Unidade Requisitante
mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo deste
edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei
3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de
recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam
de sua competência ou dos quais seja responsável ou

substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis,
salvo quando, por algum fato ou motivo
superveniente, as obrigações para uma das partes
tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se
deste modo, uma quebra do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser cumprido entre as
partes todos os requisitos e procedimentos
determinados pelo Edital de Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula
“3.11” a CONTRATADA deverá solicitar formalmente
a CONTRATANTE, por meio da Gerência de
Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os
devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE,
estudo de mercado que comprove a situação fática
descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso
d e Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá
validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura, conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº
8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos
quantos necessários, para atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, unidade requisitante do
presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s) conforme disposições nele constantes,
sem prejuízo da cobrança da multa correspondente
ao período total do atraso, respeitado o disposto na
cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no
endereço mencionado no Edital, Parte B - das
Disposições Específicas do Certame deste edital
ou no local previamente definido, em até 10 (dez)
dias corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão
da Administração
Pública
responsável
pelo
gerenciamento da Ata de Registro de Preços
(Coordenação de Apoio Técnico Administrativo),
nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal
quando convocado, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
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expensas, os materiais ou serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de
Termo
de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços
ou documento equivalente, com vistas a realizar a
retirada de tais documentos junto à Administração
Municipal para assinatura e devolução junto ao
Órgão Gerenciador (Coordenação de Apoio
Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de
Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da
Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-7412 / 34297410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser
convocado a qualquer momento, durante o período de
vigência deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
ESTADO DA BAHIA, observados os critérios e
condições estabelecidas neste edital, poderá
contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados,
respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem
ou serviço do licitante e obedecida à ordem de
classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA
convocada não assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços
registrados, obedecendo à ordem de classificação,
propondo a contratação do fornecimento dos
materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Administração poderá
realizar nova licitação, perdendo o participante desta
Ata de Registro, a critério da administração, o direito
de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de

serviço(s)
estará
perfeitamente
caracterizado
mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade
gestora da despesa, com posterior encaminhamento
da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s) (Pedido(s))
aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s)
respectiva(s) unidade(s) requisitante(s) da licitação,
que procederá a verificação da conformidade do
material com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade
requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA
pela perfeita execução deste documento de
compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá
por
conta
da PROMITENTE
CONTRATADA, toda e qualquer despesa com
ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto
Municipal nº 13.558/2010 e disposições previstas no
respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Administração
Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
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a) l i b e r a r a CONTRATADA do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade, se
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pelo órgão da Administração
Publica responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto
Municipal nº 13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de
Preços proceder ao acompanhamento da execução
do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do
PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE
do Registro de Preços, através da Unidade
Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE
CONTRATADA, a verificação da execução já
realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,

durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da PROMITENTE
CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente
ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
PROMITENTE CONTRATADA , quaisquer ônus
decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4.
A
PROMITENTE
CONTRATADA
se
comprometerá a atender com presteza às
reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção,
sem ônus para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado
quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente,
no
prazo
estabelecido
pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará a CONTRATADA à multa
de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
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caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a PROMITENTE
CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à PROMITENTE
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura
imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a PROMITENTE CONTRATADA da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração,
nas seguintes hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Administração poderá proceder à negociação com o
fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
abaixo citado, considerando cancelado o preço
registrado a partir da data da publicação;
http://www.dom.pmvc.ba.gov.br/
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA poderá
solicitar o cancelamento do preço registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências
deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação

12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 01 (uma)
via de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Vitória da Conquista - BA, 22 de março de 2017
______________________________________
CERES NEIDE ALMEIDA COSTA
______________________________________
ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES EIRELI - EPP
Testemunhas:
_______________________________
_______________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017 SMS

__D959A48747__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Modalidade Número:
de
067/2016Licitação:
SMS
Pregão
Eletrônico
(SRP)
Ata de Registro de Preços nº 023/2017 SMS
Processo Administrativo nº 15.592/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 067/2016-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de
2017, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55,
Centro – CEP 45.000-907, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de
Saúde, CERES NEIDE ALMEIDA COSTA , brasileira,
divórciada, enfermeira, residente à Rua TG -09, nº
400, Bairro Boa Vista, CEP 45.027.450, nesta cidade,
portadora do RG nº 01.805.619-87SP/BA e CPF nº
371.771.095
- 87,
doravante
denominada
PROMITENTE/CONTRATANTE e a empresa PRO-
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REMÉDIOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E
COSMÉTICOS EIRELI - ME, sediada a Rua São
Paulo, 39 bairro Medeiros Rio Verde Goiás, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 05.159.591/001-68, Insc.
Estadual 10.358.514-1 doravante denominada
PROMITENTE
C O N T R A T A D A , neste
ato
representada pelo(a) Sr(ª) Cleidson Godoy de
Oliveira, brasileiro(a), casado, empresário, residente
e domiciliado(a) à Rua maria Silva, S/N, Qd. 74 Lt. 10,
setor Morada do Sol, CEP: 75.908-660, portador(a) do
RG nº2.042.173 SSP/GO, e CPF nº 336.137.371-91,
acordam proceder e obriga-se ao quanto segue
relativo
ao ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE
PREÇOS
PARA
CONTRATAÇÃO
FUTURA
PESSOAS
JURÍDICAS
OBJETIVANDO
O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA
ATENDIMENTO
ÀS
DEMANDAS
DA
COORDENAÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA PARA O TRATAMENTO DE
HIPERTENSÃO E DIABETES, JUNTO SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS, nos termos do Decreto
Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº 067/2016-SMS em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de
transcrição, nas condições abaixo:

5.1

1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro
dos
Preços
ofertados
pelo
PROMITENTE
CONTRATADO para todos os itens que seguem
mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados
e
especificados
na
proposta
apresentada em 13/02/2017, originária da licitação
P r e g ã o Eletrônico SRP nº 067/2016-SMS, e
conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Aqui
sição
ou
Cont
Valor
Q.
Q.
Valor
Lote Item rataç
Unitá
LICIT U.F. Solici
Total
Nº.
n.º
ão
rio
ADA
tada
R$
de
R$
(desc
rição
):
Carv
edilol
12,5
mg
comp
rimid
o em
bliste
r
dose
unitar
ia,
confo

5

5.2

rme
RDC
n°80/
2006.
apen
as
nos
casos 500.0 COM
00
P
em
que
não
se
aplica
serão
aceit
as
emba
lagen
s
cuja
dose
não
seja
indivi
dualiz
ada.
MAR
CA:
BIOL
AB
Carv
edilol
3,125
mg
comp
rimid
o em
bliste
r
dose
unitar
ia,
confo
rme
RDC
n°80/
2006.
apen
as
nos
casos
500.0 COM
em
00
P
que
não
se
aplica
serão
aceit
as
emba
lagen
s
cuja
dose
não

R$
R$
0,200 100.0
0
00,00

R$
R$
0,190 95.00
0
0,00
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a
lacra
da.
MAR
CA:
PRA
TI

seja
indivi
dualiz
ada.
MAR
CA:
BIOL
AB
R$
195.000,00

6

6.1

Capto
pril
25mg
comp
rimid
o em
bliste
r
dose
unitar
ia,
confo
rme
RDC
n°80/
2006.
apen
as
nos
casos
em
10.00 COM
que
0
P
não
se
aplica
serão
aceit
as
emba
lagen
s
cuja
dose
não
seja
indivi
dualiz
ada.
MAR
CA:
PRA
TI

7

7.2
R$
R$
0,030 300,0
0
0

7.1

FRA
SCO

0

R$
R$
0,060 9.000
0
,00

R$ 9.700,00
R$ 300,00

Digox
ina
0,05
mg/m
l elixir
frasc
o
com
tamp 100

Digox
ina
0,25
mg
comp
rimid
o em
bliste
r
dose
unitar
ia,
confo
rme
RDC
n°80/
2006.
apen
as
nos
casos
em
150.0 COM
que
00
P
não
se
aplica
serão
aceit
as
emba
lagen
s
cuja
dose
não
seja
indivi
dualiz
ada.
MAR
CA:
PHA
RLA
B

0

R$
R$
7,000 700,0

Hidral
azina
25mg
comp
rimid
o em
bliste
r
dose
unitar
ia,
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14

confo
rme
RDC
n°80/
2006.
apen
as
nos
casos
em
10.00 COM
14.1 que
0
P
não
se
aplica
serão
aceit
as
emba
lagen
s
cuja
dose
não
seja
indivi
dualiz
ada.
MAR
CA:
NOV
ARTI
S

R$
R$
0,330 3.300
0
,00

15

R$ 3.300,00
Isoss
orbid
a,
dinitr
ato
5mg
comp
rimid
o
sublin
gual
em
bliste
r
dose
unitar
ia,
confo
rme
RDC
n°80/
2006.
apen
as
10.00 COM
15.1 nos
0
P
casos
em
que
não
se

R$
R$
0,540 5.400
0
,00

aplica
serão
aceit
as
emba
lagen
s
cuja
dose
não
seja
indivi
dualiz
ada.
MAR
CA:
E.M.
S.
Isoss
orbid
a,
dinitr
ato
20mg
comp
rimid
o em
bliste
r
dose
unitar
ia,
confo
rme
RDC
n°80/
2006.
apen
as
nos
casos 100.0 COM
15.2
em
00
P
que
não
se
aplica
serão
aceit
as
emba
lagen
s
cuja
dose
não
seja
indivi
dualiz
ada.
MAR
CA:
BIOS
INTE
TICA

R$
R$
0,260 26.00
0
0,00
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R$
31.400,00

23

Varfa
rina
5mg
comp
rimid
o em
bliste
r
dose
unitar
ia,
confo
rme
RDC
n°80/
2006.
apen
as
nos
casos
em
que 50.00 COM
23.1 não
0
P
se
aplica
serão
aceit
as
emba
lagen
s
cuja
dose
não
seja
indivi
dualiz
ada.
MAR
CA:
UNIÃ
O
QUIM
ICA

R$
R$
0,160 8.000
0
,00

R$ 8.000,00
R$
247.7
Valor Total da Planilha =====> 00,00
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a
Administração Pública Municipal a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando
facultado a utilização de outras licitações, sendo

assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos ou supressões que se
fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº
8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
o
PROMITENTE
CONTRATANTE
por
nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para
que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da
presente licitação correrão pelos Projetos/Atividades e
Elementos de Despesa referenciados em edital ou
àqueles informados pela unidade requisitante da
licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso
é o valor ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO
para os lotes 05, 06, 07, 14, 15, e 23 resultante do
resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº.
067/2016-SMS, que faz parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição,
perfazendo o valor total estimado de R$ 247.700,00
(DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, E
SETECENTOS REAIS), fixos, inclusos todos os custo
e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da
Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e
parafiscais, emolumentos e todos os custos de
qualquer natureza necessários à perfeita execução do
objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração
Municipal em até 30 dias após o recebimento e
emissão da Nota Fiscal, através de crédito em conta
corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos
materiais e ou serviços atestados pela Unidade
Requisitante da licitação, que procederá conferência
dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o
“atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal,
que deverá vir acompanhada do DANFE e/ou RANFS,
apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da
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conformidade da Nota Fiscal apresentada pela
CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica será exigido, sempre que a nota fiscal for
eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço RANFS - será exigido, nos casos de prestadores de
serviço sediados fora do Município de Vitória da
Conquista, cuja nota fiscal não seja emitido por este
Ente, mas que executarem o serviço neste Município,
conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela
CONTRATANTE nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas
que possam de qualquer forma prejudicar a
CONTRATANTE.
3.4.2.
Inadimplência
de
obrigações
da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por
conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no
contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido
poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao
ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x
VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao
valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado
segundo a fórmula:
I=

(6
100)
365

/

N = Número de dias entre a data limite prevista para o
pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pela
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no mínimo
de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro
dos prazos estabelecidos na sua proposta, após
assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis,
nas formas previstas na legislação vigente
3.8. A entrega do material, por parte da
CONTRATADA, para a Unidade Requisitante
mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo deste
edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei

3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de
recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam
de sua competência ou dos quais seja responsável ou
substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis,
salvo quando, por algum fato ou motivo
superveniente, as obrigações para uma das partes
tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se
deste modo, uma quebra do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser cumprido entre as
partes todos os requisitos e procedimentos
determinados pelo Edital de Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula
“3.11” a CONTRATADA deverá solicitar formalmente
a CONTRATANTE, por meio da Gerência de
Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os
devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE,
estudo de mercado que comprove a situação fática
descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso
d e Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá
validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura, conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº
8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos
quantos necessários, para atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, unidade requisitante do
presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s) conforme disposições nele constantes,
sem prejuízo da cobrança da multa correspondente
ao período total do atraso, respeitado o disposto na
cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no
endereço mencionado no Edital, Parte B - das
Disposições Específicas do Certame deste edital
ou no local previamente definido, em até 10 (dez)
dias corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão
da Administração
Pública
responsável
pelo
gerenciamento da Ata de Registro de Preços
(Coordenação de Apoio Técnico Administrativo),
nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal
quando convocado, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
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fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais ou serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de
Termo
de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços
ou documento equivalente, com vistas a realizar a
retirada de tais documentos junto à Administração
Municipal para assinatura e devolução junto ao
Órgão Gerenciador (Coordenação de Apoio
Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de
Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da
Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-7412 / 34297410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser
convocado a qualquer momento, durante o período de
vigência deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
ESTADO DA BAHIA, observados os critérios e
condições estabelecidas neste edital, poderá
contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados,
respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem
ou serviço do licitante e obedecida à ordem de
classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA
convocada não assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços
registrados, obedecendo à ordem de classificação,
propondo a contratação do fornecimento dos
materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Administração poderá
realizar nova licitação, perdendo o participante desta
Ata de Registro, a critério da administração, o direito
de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado

7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de
serviço(s)
estará
perfeitamente
caracterizado
mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade
gestora da despesa, com posterior encaminhamento
da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s) (Pedido(s))
aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s)
respectiva(s) unidade(s) requisitante(s) da licitação,
que procederá a verificação da conformidade do
material com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade
requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA
pela perfeita execução deste documento de
compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá
por
conta
da PROMITENTE
CONTRATADA, toda e qualquer despesa com
ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto
Municipal nº 13.558/2010 e disposições previstas no
respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
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mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Administração
Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l i b e r a r a CONTRATADA do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade, se
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pelo órgão da Administração
Publica responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto
Municipal nº 13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de
Preços proceder ao acompanhamento da execução
do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do
PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE
do Registro de Preços, através da Unidade
Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE
CONTRATADA, a verificação da execução já
realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central

de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da PROMITENTE
CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente
ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
PROMITENTE CONTRATADA , quaisquer ônus
decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4.
A
PROMITENTE
CONTRATADA
se
comprometerá a atender com presteza às
reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção,
sem ônus para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado
quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente,
no
prazo
estabelecido
pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará a CONTRATADA à multa
de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
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caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a PROMITENTE
CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à PROMITENTE
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura
imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a PROMITENTE CONTRATADA da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração,
nas seguintes hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Administração poderá proceder à negociação com o
fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
abaixo citado, considerando cancelado o preço
registrado a partir da data da publicação;
http://www.dom.pmvc.ba.gov.br/
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA poderá
solicitar o cancelamento do preço registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências

deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 01 (uma)
via de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Vitória da Conquista - BA, 22 de março de 2017
______________________________________
CERES NEIDE ALMEIDA COSTA
______________________________________
PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI-ME
Testemunhas:
_____________________________
_____________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017 SMS

__D959A48748__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Modalidade Número:
de
070/2016Licitação:
SMS
Pregão
Eletrônico
(SRP)
Ata de Registro de Preços nº 030/2017 SMS
Processo Administrativo nº 15.776/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 070/2016-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de
2017, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55,
Centro – CEP 45.000-907, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de
Saúde, CERES NEIDE ALMEIDA COSTA , brasileira,
divórciada, enfermeira, residente à Rua TG -09, nº
400, Bairro Boa Vista, CEP 45.027.450, nesta cidade,
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portadora do RG nº 01.805.619-87SP/BA e CPF nº
371.771.095
- 87,
doravante
denominada
PROMITENTE/CONTRATANTE e a empresa PROREMÉDIOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E
COSMÉTICOS EIRELI - ME, sediada a Rua São
Paulo, 39 bairro Medeiros Rio Verde Goiás, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 05.159.591/001-68, Insc.
Estadual 10.358.514-1 doravante denominada
PROMITENTE
C O N T R A T A D A , neste
ato
representada pelo(a) Sr(ª) Cleidson Godoy de
Oliveira, brasileiro(a), casado, empresário, residente
e domiciliado(a) à Rua maria Silva, S/N, Qd. 74 Lt. 10,
setor Morada do Sol, CEP: 75.908-660, portador(a) do
RG nº2.042.173 SSP/GO, e CPF nº 336.137.371-91,
acordam proceder e obriga-se ao quanto segue
relativo
ao ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE
PESSOAS
JURÍDICAS
OBJETIVANDO
O
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
INJETÁVEIS PARA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS
UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA Á
SAÚDE - DVS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE - SMS, nos termos do Decreto Municipal
nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão Eletrônico
SRP nº 070/2016-SMS em epígrafe, parte integrante
do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
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1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro
dos
Preços
ofertados
pelo
PROMITENTE
CONTRATADO para todos os itens que seguem
mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados
e
especificados
na
proposta
apresentada em 19/12/2016, originária da licitação
P r e g ã o Eletrônico SRP nº 070/2016-SMS, e
conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Aqui
sição
ou
Cont
Valor
Q.
Q.
Valor
Lote Item rataç
Unitá
LICIT U.F. Solici
Total
Nº.
n.º
ão
rio
ADA
tada
R$
de
R$
(desc
rição
):
Adren
alina
Sol.
Injetá
vel
1mg/
ml
R$
AMP
R$
1
1.1 ampo 300
999,0
OLA
3,330
la de
0
1mL.

14

MAR
CA:
HIPO
LAB
OR
Valor Total do Lote
Diaze
pan
5mg/
mL
soluç
ão
injetá
vel
AMP
12.1
500
ampo
OLA
la
2ml.
MAR
CA:
SAN
TIST
A
Valor Total do Lote
Dopa
mina
5mg
/mL
Soluç
ão
injeta
vel
AMP
14.1 ampo 500
OLA
la
10mL
.
MAR
CA:
HIPO
LAB
OR
Valor Total do Lote

R$ 999,00

R$
R$
330,0
0,660
0

R$ 330,00

R$
R$
525,0
1,050
0

R$ 525,00
R$
1.854
Valor Total da Planilha =====>
,00

1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a
Administração Pública Municipal a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando
facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos ou supressões que se
fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por
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cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº
8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
o
PROMITENTE
CONTRATANTE
por
nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para
que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da
presente licitação correrão pelos Projetos/Atividades e
Elementos de Despesa referenciados em edital ou
àqueles informados pela unidade requisitante da
licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso
é o valor ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO
para os lotes 01, 12 e 14 resultantes do resultado da
licitação e constante(s) da proposta apresentada no
Pregão Eletrônico SRP nº. 070/2016-SMS, que faz
parte
integrante
deste
instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o
valor
total
estimado
de R$ 1.854,00 (MIL
OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS),
fixos, inclusos todos os custo e despesas decorrentes
de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros,
tributos,
contribuições
fiscais
e
parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza
necessários à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração
Municipal em até 30 dias após o recebimento e
emissão da Nota Fiscal, através de crédito em conta
corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos
materiais e ou serviços atestados pela Unidade
Requisitante da licitação, que procederá conferência
dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o
“atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal,
que deverá vir acompanhada do DANFE e/ou RANFS,
apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da
conformidade da Nota Fiscal apresentada pela
CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica será exigido, sempre que a nota fiscal for
eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço RANFS - será exigido, nos casos de prestadores de

serviço sediados fora do Município de Vitória da
Conquista, cuja nota fiscal não seja emitido por este
Ente, mas que executarem o serviço neste Município,
conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela
CONTRATANTE nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas
que possam de qualquer forma prejudicar a
CONTRATANTE.
3.4.2.
Inadimplência
de
obrigações
da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por
conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no
contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido
poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao
ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x
VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao
valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado
segundo a fórmula:
I=

(6
100)
365

/

N = Número de dias entre a data limite prevista para o
pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pela
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no mínimo
de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro
dos prazos estabelecidos na sua proposta, após
assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis,
nas formas previstas na legislação vigente
3.8. A entrega do material, por parte da
CONTRATADA, para a Unidade Requisitante
mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo deste
edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei
3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de
recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam
de sua competência ou dos quais seja responsável ou
substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis,
salvo quando, por algum fato ou motivo
superveniente, as obrigações para uma das partes
tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se
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deste modo, uma quebra do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser cumprido entre as
partes todos os requisitos e procedimentos
determinados pelo Edital de Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula
“3.11” a CONTRATADA deverá solicitar formalmente
a CONTRATANTE, por meio da Gerência de
Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os
devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE,
estudo de mercado que comprove a situação fática
descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso
d e Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá
validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura, conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº
8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos
quantos necessários, para atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, unidade requisitante do
presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s) conforme disposições nele constantes,
sem prejuízo da cobrança da multa correspondente
ao período total do atraso, respeitado o disposto na
cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no
endereço mencionado no Edital, Parte B - das
Disposições Específicas do Certame deste edital
ou no local previamente definido, em até 10 (dez)
dias corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão
da Administração
Pública
responsável
pelo
gerenciamento da Ata de Registro de Preços
(Coordenação de Apoio Técnico Administrativo),
nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal
quando convocado, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais ou serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de
Termo
de
Compromisso
de

Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços
ou documento equivalente, com vistas a realizar a
retirada de tais documentos junto à Administração
Municipal para assinatura e devolução junto ao
Órgão Gerenciador (Coordenação de Apoio
Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de
Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da
Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-7412 / 34297410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser
convocado a qualquer momento, durante o período de
vigência deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
ESTADO DA BAHIA, observados os critérios e
condições estabelecidas neste edital, poderá
contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados,
respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem
ou serviço do licitante e obedecida à ordem de
classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA
convocada não assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços
registrados, obedecendo à ordem de classificação,
propondo a contratação do fornecimento dos
materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Administração poderá
realizar nova licitação, perdendo o participante desta
Ata de Registro, a critério da administração, o direito
de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de
serviço(s)
estará
perfeitamente
caracterizado
mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade
gestora da despesa, com posterior encaminhamento
da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s) (Pedido(s))
aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS de
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cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s)
respectiva(s) unidade(s) requisitante(s) da licitação,
que procederá a verificação da conformidade do
material com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade
requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA
pela perfeita execução deste documento de
compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá
por
conta
da PROMITENTE
CONTRATADA, toda e qualquer despesa com
ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto
Municipal nº 13.558/2010 e disposições previstas no
respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Administração
Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l i b e r a r a CONTRATADA do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade, se
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço

b ) convocar os demais licitantes visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pelo órgão da Administração
Publica responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto
Municipal nº 13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de
Preços proceder ao acompanhamento da execução
do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do
PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE
do Registro de Preços, através da Unidade
Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE
CONTRATADA, a verificação da execução já
realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
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g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da PROMITENTE
CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente
ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
PROMITENTE CONTRATADA , quaisquer ônus
decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4.
A
PROMITENTE
CONTRATADA
se
comprometerá a atender com presteza às
reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção,
sem ônus para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado
quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente,
no
prazo
estabelecido
pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará a CONTRATADA à multa
de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a PROMITENTE
CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à PROMITENTE
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura
imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a PROMITENTE CONTRATADA da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração,
nas seguintes hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Administração poderá proceder à negociação com o
fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
abaixo citado, considerando cancelado o preço
registrado a partir da data da publicação;
http://www.dom.pmvc.ba.gov.br/
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA poderá
solicitar o cancelamento do preço registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências
deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
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preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 01 (uma)
via de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Vitória da Conquista - BA, 22 de março de 2017
______________________________________
CERES NEIDE ALMEIDA COSTA
______________________________________
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI-ME
Testemunhas:
__________________________________
__________________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2017 SMS

PROMITENTE/C O N T R ATA N T E e
a
empresa
BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS
LTDA sediada à Av. antonio Carlos Magalhães, 4009.
Ed. E. Cent. 1º Andar. LJ-10 , Brotas , CEP 40.280000, Salvador-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.712.393/0001-91
,
Inscrição
Estadual
nº
49.339.426, doravante denominada PROMITENTE
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª)
Sérgio Colombo dos Santos, brasileiro(a),
c a s a d o ( a ) , engenheiro químico,
residente
e
domiciliado(a) à Rua Alberto Valença, 148, Apto.
1104, Pituba, CEP 41.830-380, Salvador - BA
portador(a) do RG nº 18.558.751-3- SSP/SP. e CPF
nº 095.224.278-88, acordam proceder e obriga-se ao
quanto segue relativo ao ELABORAÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA DE PESSOAS JURIDICAS OBJETIVANDO
FORNECIMENTO DE INSUMOS DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA A PACIENTES COM DIABETES
MELLITUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES
DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE - DVS,
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SMS, nos termos do Decreto Municipal nº.
13.558/2010 e do Edital do Pregão Eletrônico SRP
n º 072/2016-SMS em epígrafe, parte integrante do
presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:

__D959A48749__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Modalidade Número:
de
072/2016Licitação:
SMS
Pregão
Eletrônico
(SRP)
Ata de Registro de Preços nº 033/2017 SMS
Processo Administrativo nº 15.802/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 072/2016-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de
2017, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55,
Centro – CEP 45.000-907, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de
Saúde, CERES NEIDE ALMEIDA COSTA , brasileira,
divórciada, enfermeira, residente à Rua TG -09, nº
400, Bairro Boa Vista, CEP 45.027.450, nesta cidade,
portadora do RG nº 01.805.619-87SP/BA e CPF nº
371.771.095
- 87,
doravante
denominada

1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro
dos
Preços
ofertados
pelo
PROMITENTE
CONTRATADO para todos os itens que seguem
mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados
e
especificados
na
proposta
apresentada em 23/02/2017, originária da licitação
P r e g ã o Eletrônico SRP nº 072/2016-SMS, e
conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Aqui
sição
ou
Cont
Valor
Q.
Valor
Lote Item rataç Q.
Unitá
LICIT
U.F.
Solic
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Nº.
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Valor Total do Lote

R$ 1.040.000,00
R$
1.040
.000,
00
Valor Total da Planilha =====>

1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a
Administração Pública Municipal a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando
facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos ou supressões que se
fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº
8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
o
PROMITENTE
CONTRATANTE
por
nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para
que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da
presente licitação correrão pelos Projetos/Atividades e
Elementos de Despesa referenciados em edital ou
àqueles informados pela unidade requisitante da
licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso
é o valor ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO
para o lote 3 resultantes do resultado da licitação e
constante(s) da proposta apresentada no Pregão
Eletrônico SRP nº. 072/2016-SMS, que faz parte
integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$
1.040.000,00 (UM MILHÃO E QUARENTA REAIS),
fixos, inclusos todos os custo e despesas decorrentes
de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros,
tributos,
contribuições
fiscais
e
parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza
necessários à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração

Municipal em até 30 dias após o recebimento e
emissão da Nota Fiscal, através de crédito em conta
corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos
materiais e ou serviços atestados pela Unidade
Requisitante da licitação, que procederá conferência
dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o
“atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal,
que deverá vir acompanhada do DANFE e/ou RANFS,
apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da
conformidade da Nota Fiscal apresentada pela
CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica será exigido, sempre que a nota fiscal for
eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço RANFS - será exigido, nos casos de prestadores de
serviço sediados fora do Município de Vitória da
Conquista, cuja nota fiscal não seja emitido por este
Ente, mas que executarem o serviço neste Município,
conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela
CONTRATANTE nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas
que possam de qualquer forma prejudicar a
CONTRATANTE.
3.4.2.
Inadimplência
de
obrigações
da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por
conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no
contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido
poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao
ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x
VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao
valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado
segundo a fórmula:
I=

(6
/
100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o
pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
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cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pela
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no mínimo
de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro
dos prazos estabelecidos na sua proposta, após
assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis,
nas formas previstas na legislação vigente
3.8. A entrega do material, por parte da
CONTRATADA, para a Unidade Requisitante
mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo deste
edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei
3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de
recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam
de sua competência ou dos quais seja responsável ou
substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis,
salvo quando, por algum fato ou motivo
superveniente, as obrigações para uma das partes
tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se
deste modo, uma quebra do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser cumprido entre as
partes todos os requisitos e procedimentos
determinados pelo Edital de Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula
“3.11” a CONTRATADA deverá solicitar formalmente
a CONTRATANTE, por meio da Gerência de
Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os
devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE,
estudo de mercado que comprove a situação fática
descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso
d e Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá
validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura, conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº
8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos
quantos necessários, para atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, unidade requisitante do
presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s) conforme disposições nele constantes,
sem prejuízo da cobrança da multa correspondente
ao período total do atraso, respeitado o disposto na
cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no
endereço mencionado no Edital, Parte B - das
Disposições Específicas do Certame deste edital
ou no local previamente definido, em até 10 (dez)
dias corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão

da Administração
Pública
responsável
pelo
gerenciamento da Ata de Registro de Preços
(Coordenação de Apoio Técnico Administrativo),
nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal
quando convocado, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais ou serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de
Termo
de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços
ou documento equivalente, com vistas a realizar a
retirada de tais documentos junto à Administração
Municipal para assinatura e devolução junto ao
Órgão Gerenciador (Coordenação de Apoio
Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de
Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da
Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-7412 / 34297410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser
convocado a qualquer momento, durante o período de
vigência deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
ESTADO DA BAHIA, observados os critérios e
condições estabelecidas neste edital, poderá
contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados,
respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem
ou serviço do licitante e obedecida à ordem de
classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA
convocada não assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços
registrados, obedecendo à ordem de classificação,
propondo a contratação do fornecimento dos
materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Administração poderá
realizar nova licitação, perdendo o participante desta
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Ata de Registro, a critério da administração, o direito
de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de
serviço(s)
estará
perfeitamente
caracterizado
mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade
gestora da despesa, com posterior encaminhamento
da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s) (Pedido(s))
aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s)
respectiva(s) unidade(s) requisitante(s) da licitação,
que procederá a verificação da conformidade do
material com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade
requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA
pela perfeita execução deste documento de
compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá
por
conta
da PROMITENTE
CONTRATADA, toda e qualquer despesa com
ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto

Municipal nº 13.558/2010 e disposições previstas no
respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Administração
Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l i b e r a r a CONTRATADA do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade, se
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pelo órgão da Administração
Publica responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto
Municipal nº 13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de
Preços proceder ao acompanhamento da execução
do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do
PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE
do Registro de Preços, através da Unidade
Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
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providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE
CONTRATADA, a verificação da execução já
realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da PROMITENTE
CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente
ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
PROMITENTE CONTRATADA , quaisquer ônus
decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4.
A
PROMITENTE
CONTRATADA
se
comprometerá a atender com presteza às
reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção,
sem ônus para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado
quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços

com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente,
no
prazo
estabelecido
pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará a CONTRATADA à multa
de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a PROMITENTE
CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à PROMITENTE
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura
imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a PROMITENTE CONTRATADA da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração,
nas seguintes hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Administração poderá proceder à negociação com o
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fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
abaixo citado, considerando cancelado o preço
registrado a partir da data da publicação;
http://www.dom.pmvc.ba.gov.br/
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA poderá
solicitar o cancelamento do preço registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências
deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 01 (uma)
via de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Vitória da Conquista - BA, 22 de março de 2017
______________________________________
CERES NEIDE ALMEIDA COSTA
______________________________________
BIOTRADE PODUTOS PARA LABORATÓRIOS
LTDA
Testemunhas:
_______________________________________
_______________________________________
__D959A48764__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2016 FSVC-4ª PUBLICAÇÃO
4ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Ata de Registro de Preços nº 022/2016 - FSVC
Processo Administrativo nº 363/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2016-FSVC
Interessado: FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/FSVC
Aos 18 dias do mês de março do ano de 2016, na
cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Avenida Macaúbas, 100, bairro
Kadija, Vitória da Conquista, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 15.329.734/0001-96, neste ato devidamente
representado por seu Diretor Geral, EDILBERTO
ARAUJO AMORIM, brasileiro, solteiro, portador da
carteira de identidade n.º 14222675 04 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF sob no 082.460.765-15,
domiciliado a Praça João Gonçalves, n° 156, Centro,
Vitória da Conquista - BA, nomeado pelo Decreto nº
14.894, de 02 de janeiro de 2013, do Chefe do
Executivo
Municipal,
doravante
denominada
C O N T R ATA N T E a
empresa GIL
FARMA
COMERCIAL FARMACÊUTICOS LTDA ME sediada
à Rua Acre, nº 97 – Bairro Ibirapuera – CEP: 45.075075 – Vitória da Conquista - Ba, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 08.765.948/0001-40, Inscrição Estadual nº
73.777.879
NO,
doravante
denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª)
Gilberto Mota Rodrigues, brasileiro(a), casado(a),
empresário, residente e domiciliado(a) à Av. Alagoas,
nº 195 – Bairro Brasil – Vitória da Conquista – BA –
CEP: 45.025.440 portador(a) do RG nº 02.968.913-98
SSP/BA. e CPF nº 392.338.805-59, acordam proceder
e obriga-se quanto segue relativo a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
PSICOTROPICOS,
ENTORPECENTES E ANTIMICROBIANOS, oriundos
da prestação de serviços de saúde, nos termos do
Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2016 em epígrafe,
parte
integrante
do
presente
instrumento
independentemente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
O Objeto desta Ata é o Registro dos Preços ofertados
pelo PROMITENTE FORNECEDOR para todos os
itens que seguem mencionados abaixo, que foram
devidamente quantificados e especificados na
proposta apresentada em 16/02/2016, originária da
licitação Pregão Eletrônico SRP nº 004/2016-FSVC,
e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado neste
instrumento.

Lote
Nº.

Aquisi
ção
ou
Q.
Contr
ITEM
LICIT
ataçã
ADA
o de
(descr
ição):
CEFA
LEXIN
A
250M
G/5ML
SUSP
ENSÃ
O
ORAL
FRAS

U.F.

Valor
Valor
Unitár
Total
io
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9

9.1

CO
LACR
ADO
60ML.
ESTA
BILID
ADE
EM
TEMP
ERAT
URA
AMBI
ENTE.
MARC
A:
TEUT
O

200

Valor Total do Lote

FRS

8,25

R$
1.650,
00

R$
1.650,
00

1.1. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre o PROMITENTE e a FUNDAÇÃO
PÚBLICA
DE
SAÚDE
DE
VITÓRIA
DA
CONQUISTA/BA;
1.2. A existência de preços registrados não obriga a
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando facultado a utilização de outras
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições;
1.3. Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos que se fizer nas
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
1.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
a
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros;
1.5. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA - FSVC, para que
efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
2. Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes deste contrato correrão por
conta do contrato de gestão entre o Município de
Vitoria da Conquista e a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento

O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o
valor ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR
para o(s) lote(s) 09 resultantes do resultado da
licitação e constante(s) da proposta apresentada no
Pregão Eletrônico SRP nº. 004/2016-FSVC, que faz
parte
integrante
deste
instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o
valor total estimado de R$ 1.650,00 (Um mil,
seiscentos e cinquenta reais), fixos, inclusos todos os
custo e despesas decorrentes de transporte
CIF/Vitória
da
Conquista,
seguros,
tributos,
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e
todos os custos de qualquer natureza necessários à
perfeita execução do objeto licitado;
3.1. O pagamento será efetuado através transferência
bancária, em conta corrente ou outra forma
conveniente para a CONTRATANTE, neste caso com
prévio aval da CONTRATADA, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data da entrega dos
produtos, bem como, recebimento da respectiva nota
fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Compra;
3.2. Não será admitida a cobrança através de boletos
bancários, sem prévio acordo entre as partes;
3.3. Na necessidade de atualização monetária
decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, a mora será calculada
considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore;
3.4. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira;
3.5. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pelo
PROMITENTE FORNECEDOR, através de Nota
Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da
lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
proposta, após assinatura do contrato ou outros
instrumentos hábeis, nas formas previstas na
legislação vigente;
3.6. A entrega do produto, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Unidade
Requisitante mencionada no Item 10 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES,
porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei.
4. Cláusula Quarta – Validade
Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso para
Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º
do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, serem celebrados tantos
contratos quantos necessários, para atendimento às
suas necessidades, haja vista, ser unidade
requisitante do presente processo licitatório.
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
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Compromisso
para
Fornecimento
conforme
disposições nele constantes, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem
como na legislação vigente
5.1. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso para Fornecimento
5.2. Entregar os produtos no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições
Específicas do Certame deste edital ou no local
previamente definido, em até 10 (dez) dias
corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s) emitida pela Gerência de Compras,
responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro
de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013
5.3. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.4. Apresentar-se junto à Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.5. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
5.6. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de Termo de Compromisso para fornecimento e
do Contrato para fornecimento ou documento
equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista para assinatura e
devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência
de Compras), situado no endereço mencionado,
conforme segue
Gerência de Compras – Avenida Macaúbas, nº
100, Patagônia, CEP 45.065-540 – Vitória da
Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3420 6200 / 342
6246; e-mail: licitacoes.fsvc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
O fornecedor/prestador poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência
deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.1. A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA, observados os
critérios e condições estabelecidas neste edital,
poderá contratar, concomitantemente, com dois ou
mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de
fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas
propostas

6.2. Na hipótese de o fornecedor convocado não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, a Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC poderá
chamar os demais licitantes que tenham os seus
preços registrados, obedecendo à ordem de
classificação, propondo o fornecimento dos produtos
registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro
colocado
6.3. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA - FSVC poderá realizar
nova licitação, perdendo o participante desta Ata de
Registro, a critério da FSVC, o direito de preferência
6.4. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.5. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.6. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Produtos
O
compromisso
para
fornecimento
estará
perfeitamente caracterizado mediante Ordem(s) de
Compra(s)
encaminhada(s)
aos
respectivos
PROMITENTES FORNECEDORES de cada lote
licitado
7.1. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessária
7.2. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.3. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
7.4. Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no
Item 2 Parte A do Preâmbulo deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do
produto com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu
recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável,
aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)
7.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a
responsabilidade
do
PROMITENTE
CONTRATADO(A) pela perfeita execução deste
documento de compromisso para fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto
contratado
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7.6. Correrá por conta do CONTRATADO(A), toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
para a perfeita execução do objeto deste instrumento,
sempre que necessário
7.7. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, do Decreto Municipal
nº 15.499/2013 e disposições previstas no respectivo
edital;
8.1. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado;
8.2. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar o fornecedor/prestador visando à
negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores
visando igual oportunidade de negociação
8.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade
dos
motivos
e
comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.5. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013;
8.6. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro;
8.7. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado;
8.8. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a

partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município.
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão,
total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE
não
eximirá
à
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá a CONTRATANTE do Registro de
Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador;
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a
verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de
pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da CONTRATADA,
cuja permanência seja inconveniente ou que venha
embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo,
por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer
ônus
decorrentes
das
leis
trabalhistas
e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a
atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade
e
pontualidade
do
fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para
a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
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Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente, no prazo estabelecido pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.1. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará o CONTRATADO à
multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.1.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.1.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.1.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a CONTRATADA
responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.1.4. Não tendo sido prestada garantia, à Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à CONTRATADA o valor de
qualquer multa porventura imposta
10.1.5. As multas previstas neste item não têm

caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas
10.1.6. A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 15.499/2013
10.1.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
10.1.8. As aquisições ou contratações adicionais a
que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados
na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
10.1.9. 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,
independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem;
10.1.10. Ao órgão não participante que aderir à Ata
compete 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 as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
10.1.11. Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo do
de validade da Ata de Registro de Preços.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
nas seguintes hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.1. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.2. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC poderá proceder à negociação
com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado,
11.2.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
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http://www.ibdm.org.br/, considerando cancelado o
preço registrado a partir da data da publicação;
11.3. O fornecedor/prestador poderá solicitar o
cancelamento do preço registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva
de cumprir as exigências deste instrumento
convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
Integra a presente Ata de Registro de Preços com
efeito
de
Termo
de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
12.1 Da adesão à ata de registro de preços (ARP)
12.1.1 A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº
15.499/2013;
12.1.2 Caberá ao promitente beneficiário desta Ata de
Registro de Preços optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
12.1.3 As aquisições ou contratações adicionais a que
se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na
Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado;
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 02 (duas)
vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Vitória da Conquista - BA, 21 de março de 2016
___________________________________________
Edilberto Araújo Amorim
Diretor Geral - Fundação Pública de Saúde de
Vitória da Conquista – FSVC
__________________________________________

GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICOS LTDA
ME
Testemunhas:
__________________________________________
___________________________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017 SMS

__D959A48751__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Modalidade Número:
de
081/2016Licitação:
SMS
Pregão
Eletrônico
(SRP)
Ata de Registro de Preços nº 010/2017 SMS
Processo Administrativo nº 20.570/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 081/2016-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2017, na
cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55,
Centro – CEP 45.000-907, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de
Saúde, CERES NEIDE ALMEIDA COSTA , brasileira,
divórciada, enfermeira, residente à Rua TG -09, nº
400, Bairro Boa Vista, CEP 45.027.450, nesta cidade,
portadora do RG nº 01.805.619-87SP/BA e CPF nº
371.771.095
- 87,
doravante
denominada
PROMITENTE/CONTRATANTE e a empresa PMH
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
sediada à ST de Abastecimento Trecho 17 Rua Lote
170 – Guara, Brasilia DF CEP 71.200-222, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.740.696/0001-92, doravante
denominada PROMITENTE CONTRATADA, neste
ato representada pelo (a) Sr(ª) Mauricio Gonçalves
Rodrigues,
brasileiro(a), c a s a d o , residente e
domiciliado(a) no QNJ 52 casa 09, Taguatinga Norte
– Brasilia - DF, portador(a) do RG 380.009 SSP-DF e
CPF nº 239.269.611-04, acordam proceder e obrigase ao quanto segue relativo ao ELABORAÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA
DE
EMPRESA
OBJETIVANDO
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
MÉDICO
DE
CONSUMO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA
DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB, JUNTO
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nos
termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 081/2016-SMS
em epígrafe, parte integrante do presente instrumento
independente de transcrição, nas condições abaixo:
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1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro
dos
Preços
ofertados
pelo
PROMITENTE
CONTRATADO para todos os itens que seguem
mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados
e
especificados
na
proposta
apresentada em 06/01/2017, originária da licitação
P r e g ã o Eletrônico SRP nº 081/2016-SMS, e
conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Aqui
sição
ou
Cont
Valor
Q.
Q.
Valor
Lote Item rataç
Unitá
LICIT U.F. Solici
Total
Nº.
n.º
ão
rio
ADA
tada
R$
de
R$
(desc
rição
):
Teste
s
rápid
os de
gravi
dez
(BHCG)
com
o
segui
nte
descr
itivo HCH
Teste
Imun
ocro
mato
gráfic
o
rápid
o
para
detec
ção
qualit
ativa
R$
R$
6
6.1 da
1.500 UND
1.245
0,83
gona
,00
dotrof
ina
coriô
nica
huma
na
(HCG
) em
amos
tras

de
soro
ou de
urina,
para
auxili
ar o
diagn
óstic
o
preco
ce da
gravi
dez..
MAR
CA:
ALE
RE
Valor Total do Lote

R$ 1.245,00
R$
1.245
Valor Total da Planilha =====>
,00

1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a
Administração Pública Municipal a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando
facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos ou supressões que se
fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº
8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
o
PROMITENTE
CONTRATANTE
por
nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para
que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da
presente licitação correrão pelos Projetos/Atividades e
Elementos de Despesa referenciados em edital ou
àqueles informados pela unidade requisitante da
licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
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3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso
é o valor ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO
para o lote 6 resultante do resultado da licitação e
constante(s) da proposta apresentada no Pregão
Eletrônico SRP nº. 081/2016-SMS, que faz parte
integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$
1.245,00 (MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO
REAIS), fixos, inclusos todos os custo e despesas
decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista,
seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza
necessários à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração
Municipal em até 30 dias após o recebimento e
emissão da Nota Fiscal, através de crédito em conta
corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos
materiais e ou serviços atestados pela Unidade
Requisitante da licitação, que procederá conferência
dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o
“atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal,
que deverá vir acompanhada do DANFE e/ou RANFS,
apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da
conformidade da Nota Fiscal apresentada pela
CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica será exigido, sempre que a nota fiscal for
eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço RANFS - será exigido, nos casos de prestadores de
serviço sediados fora do Município de Vitória da
Conquista, cuja nota fiscal não seja emitido por este
Ente, mas que executarem o serviço neste Município,
conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela
CONTRATANTE nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas
que possam de qualquer forma prejudicar a
CONTRATANTE.
3.4.2.
Inadimplência
de
obrigações
da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por
conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no
contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido
poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao
ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x
VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao
valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado
segundo a fórmula:
I=

(6
100)
365

/

N = Número de dias entre a data limite prevista para o
pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pela
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no mínimo
de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro
dos prazos estabelecidos na sua proposta, após
assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis,
nas formas previstas na legislação vigente
3.8. A entrega do material, por parte da
CONTRATADA, para a Unidade Requisitante
mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo deste
edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei
3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de
recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam
de sua competência ou dos quais seja responsável ou
substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis,
salvo quando, por algum fato ou motivo
superveniente, as obrigações para uma das partes
tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se
deste modo, uma quebra do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser cumprido entre as
partes todos os requisitos e procedimentos
determinados pelo Edital de Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula
“3.11” a CONTRATADA deverá solicitar formalmente
a CONTRATANTE, por meio da Gerência de
Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os
devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE,
estudo de mercado que comprove a situação fática
descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso
d e Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá
validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura, conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº
8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos
quantos necessários, para atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, unidade requisitante do
presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
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Serviço(s) conforme disposições nele constantes,
sem prejuízo da cobrança da multa correspondente
ao período total do atraso, respeitado o disposto na
cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no
endereço mencionado no Edital, Parte B - das
Disposições Específicas do Certame deste edital
ou no local previamente definido, em até 10 (dez)
dias corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão
da Administração
Pública
responsável
pelo
gerenciamento da Ata de Registro de Preços
(Coordenação de Apoio Técnico Administrativo),
nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal
quando convocado, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais ou serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de
Termo
de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços
ou documento equivalente, com vistas a realizar a
retirada de tais documentos junto à Administração
Municipal para assinatura e devolução junto ao
Órgão Gerenciador (Coordenação de Apoio
Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de
Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da
Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-7412 / 34297410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser
convocado a qualquer momento, durante o período de
vigência deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
ESTADO DA BAHIA, observados os critérios e
condições estabelecidas neste edital, poderá
contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados,
respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem
ou serviço do licitante e obedecida à ordem de

classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA
convocada não assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços
registrados, obedecendo à ordem de classificação,
propondo a contratação do fornecimento dos
materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Administração poderá
realizar nova licitação, perdendo o participante desta
Ata de Registro, a critério da administração, o direito
de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de
serviço(s)
estará
perfeitamente
caracterizado
mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade
gestora da despesa, com posterior encaminhamento
da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s) (Pedido(s))
aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s)
respectiva(s) unidade(s) requisitante(s) da licitação,
que procederá a verificação da conformidade do
material com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade
requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA
pela perfeita execução deste documento de
compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
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correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá
por
conta
da PROMITENTE
CONTRATADA, toda e qualquer despesa com
ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto
Municipal nº 13.558/2010 e disposições previstas no
respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Administração
Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l i b e r a r a CONTRATADA do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade, se
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pelo órgão da Administração
Publica responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto
Municipal nº 13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário

Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de
Preços proceder ao acompanhamento da execução
do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do
PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE
do Registro de Preços, através da Unidade
Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE
CONTRATADA, a verificação da execução já
realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da PROMITENTE
CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente
ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
PROMITENTE CONTRATADA , quaisquer ônus
decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4.
A
PROMITENTE
CONTRATADA
se
comprometerá a atender com presteza às
reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção,
sem ônus para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
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efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado
quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente,
no
prazo
estabelecido
pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará a CONTRATADA à multa
de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a PROMITENTE
CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à PROMITENTE
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura
imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a PROMITENTE CONTRATADA da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas

11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração,
nas seguintes hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Administração poderá proceder à negociação com o
fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
abaixo citado, considerando cancelado o preço
registrado a partir da data da publicação;
http://www.dom.pmvc.ba.gov.br/
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA poderá
solicitar o cancelamento do preço registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências
deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 01 (uma)
via de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Vitória da Conquista - BA, 22 de março de 2017
______________________________________
CERES NEIDE ALMEIDA COSTA
______________________________________
PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Testemunhas:
_________________________________
_________________________________
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__D959A48765__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2016 FSVC- 4ª PUBLICAÇÃO
4ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Ata de Registro de Preços nº 027/2016 - FSVC
Processo Administrativo nº 020/2016
Pregão Presencial (SRP) nº 014/2016-FSVC
Interessado: FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/FSVC
Aos 21 dias do mês de março do ano de 2016, na
cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Avenida Macaúbas, 100, Bairro
Patagônia, complemento Kadija, Vitória da Conquista
– BA – CEP: 45065-540, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 15.329.734/0001-96, neste ato devidamente
representado por seu Diretor Geral, EDILBERTO
ARAUJO AMORIM, brasileiro, solteiro, portador da
carteira de identidade n.º 14222675 04 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF sob no 082.460.765-15,
domiciliado a Praça João Gonçalves, n° 156, Centro,
Vitória da Conquista - BA, nomeado pelo Decreto nº
14.343, de 26 de março de 2012, do Chefe do
Executivo
Municipal,
doravante
denominada
C O N T R ATA N T E e
a
empresa BAHIANA
DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA , sediada à Rod. BR
116, S/N, Qd. F, Lote 05, Distrito Industrial dos
Imborés, Vitória da Conquista – BA, CEP: 45.025-905,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.395.687/0007-06,
Inscrição Estadual nº 066.426.126 - NO, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr(ª) Mario Antônio Barbosa Cardoso,
brasileiro(a), casado(a), representante e Consultor de
Negócios, sediado no endereço comercial à Rod. BR
116, S/N, Qd. F, Lote 05, Distrito Industrial dos
Imborés, Vitória da Conquista – BA, CEP: 45.025-905,
portador(a) do RG nº 06701684-75 e CPF nº
753.167.655-91, acordam proceder e obriga-se
quanto segue relativo ELABORAÇÃO DE REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE GÁS GLP
GRANEL COM CESSÃO DE REGIME DE
COMODATO, JUNTO A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE
SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, nos termos
do Decreto Municipal nº. 15.499/13 e do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 014/2016 em
epígrafe, parte integrante do presente instrumento
independente de transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
prestação de serviço é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE PRESTADOR para
todos os itens que seguem mencionados abaixo, que
foram devidamente quantificados e especificados na
proposta apresentada em 21/03/2016, originária da
licitação Pregão Presencial SRP nº 014/2016, e
conforme ANEXO deste Edital que consiste no
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1.2. Os preços do PROMITENTE PRESTADOR DE
SERVIÇOS relacionados aos moldes do Anexo deste
Edital, ficam registrados para fins de cumprimento
deste instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre o PROMITENTE e a FUNDAÇÃO DE
SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando facultado a utilização de outras
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
1.4. Fica o PROMITENTE PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e as supressões resultantes de acordo
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celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do
art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VITÓRIA
DA CONQUISTA , para que efetue as contratações
nas oportunidades e quantidades de que necessitar,
até o limite estabelecido.
2. Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO
2.1. As despesas decorrentes da execução da
presente licitação correrão por conta do contrato de
gestão entre o Município de Vitória da Conquista e a
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso
é o valor ofertado pelo PROMITENTE PRESTADOR
para o(s) lote(s) 01 resultantes do resultado da
licitação e constante(s) da proposta apresentada no
Pregão Presencial SRP nº. 014/2016, que faz parte
integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$
120.600,00 (Cento e vinte mil, e seissentos reais),
fixos, inclusos todos os custo e despesas decorrentes
de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros,
tributos,
contribuições
fiscais
e
parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza
necessários à perfeita execução do objeto licitado.
3.2. O pagamento será realizado pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista em até 30
dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal,
através de crédito em conta corrente junto ao banco e
agência bancária informados pelo PROMITENTE
PRESTADOR em sua respectiva proposta de preços,
após a realização dos serviços atestados pela
Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, realizados com respectiva
Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. Não será admitida a cobrança através de boletos
bancários, sem prévio acordo entre as partes;
3.4. Na necessidade de atualização monetária
decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista ,
a mora será calculada considerando a data do
vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do
IBGE pro rata tempore.
3.5. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira.
3.6. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pelo
PROMITENTE PRESTADOR, através de Nota Fiscal,
no mínimo de duas vias, com os requisitos da lei

vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
proposta, após assinatura do contrato ou outros
instrumentos hábeis, nas formas previstas na
legislação vigente.
3.7. O serviço prestado, por parte do PROMITENTE
PRESTADOR DE SERVIÇOS contratado, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 3 (três),
Preâmbulo deste Edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES,
porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses,
a contar da data de assinatura, conforme Inciso III §
3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista,
serem
celebrados
quantos
contratos
forem
necessários, para atendimento à demanda da FSVC.
4.2. Da previsão do “CARONA”
4.2.1. A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº
15.499/2013.
4.2.2. Caberá ao promitente beneficiário desta Ata de
Registro de Preços optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
4.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que
se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na
Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
4.2.4. As adesões á 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,
independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
4.2.5. Ao órgão não participante que aderir á Ata
compete os atos relativos á cobranças 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 as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
4.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observando o prazo
de validade da Ata de Registro de Preços.
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso de prestação de serviços conforme
disposições nele constantes, sem prejuízo da
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cobrança da multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem
como na legislação vigente.
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso de Prestação de Serviço(s).
5.3. Iniciar todo procedimento necessário para
prestação de serviços, no endereço mencionado
no Item 13, deste Edital ou no local previamente
definido, em até 15 (quinze) dias do recebimento
da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s) emitida pelo
responsável por gerenciar a Ata de Registro de
Preços (Gerência de Compras), nos termos do
Decreto Municipal nº 15.499/13.
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente.
5.5. Apresentar-se junto à Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista quando convocado, no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o
período de vigência desta Ata de Registro de Preços,
para assinatura do contrato de fornecimento, nos
termos e cláusulas previstas neste Edital.
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os serviços em que se verificarem
desconformidades no total ou em parte com o objeto
desta licitação.
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de Termo de Compromisso para fornecimento e
do Contrato para fornecimento ou documento
equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista para assinatura e
devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência
de Compras), situado no endereço mencionado,
conforme segue Gerência de Compras – Avenida
Macaúbas, nº 100, Patagônia, CEP 45.065-540 –
Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3420 6200
/ 342 6246; e-mail: licitacoes.fsvc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. O prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste
Registro de Preços, para assinatura do contrato, que
deverá fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
6.2. A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, observados os critérios e condições
estabelecidas neste Edital, poderá contratar,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores
que tenham seus preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento do bem ou serviço do
licitante e obedecida à ordem de classificação das
respectivas propostas.
6.3. Na hipótese de o prestador convocado não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, a FUNDAÇÃO DE
SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA poderá
chamar os demais licitantes que tenham os seus

preços registrados, obedecendo à ordem de
classificação, propondo a contratação da prestação
dos serviços registrados, pelos preços apresentado
pelo primeiro colocado.
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a FSVC poderá realizar nova
licitação, perdendo o participante desta Ata de
Registro, a critério da FSVC, o direito de preferência.
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei Federal no
8.666/93.
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado.
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Materiais.
7.1. O compromisso da prestação dos serviços estará
perfeitamente caracterizado mediante a emissão da
Nota de Empenho da unidade gestora da despesa,
com posterior encaminhamento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)
aos
respectivos
PROMITENTES
PRETADORES de cada lote licitado.
7.2. A prestação dos serviços deverá estar em pleno
funcionamento nos endereços informados pela
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, em até 15 (quinze) dias do recebimento
da(s) Ordem(s) de Compra(s) emitida pelo
responsável por gerenciar a Ata de Registro de
Preços (Gerência de Compras), nos termos do
Decreto Municipal nº 15.499/13.
7.3. Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no
Item 3, deste Edital, que procederá a verificação da
conformidade
do
material
com
a(s)
especificação(ões), no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados do seu recebimento. Transcorrido tal
prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas,
vícios, defeitos ou desconformidades no que se refere
aos serviços prestados, será declarado o recebimento
definitivo do(s) produto(s).
7.4. A prestação provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO
pela perfeita execução deste documento de
compromisso dos serviços prestados, quanto à
qualidade, correção e segurança do objeto
contratado.
7.5. Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, deslocamento
até os locais monitorados, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita
execução do objeto deste instrumento, sempre que
necessário.
7.6. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
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expensas, os serviços em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto
Municipal nº 15.499/13 e disposições previstas no
respectivo Edital.
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado.
8.3. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, a FSVC, através do setor
Gerenciador, poderá:
a) liberar o prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, na
hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento.
b) convocar os demais prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o setor
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE
DE VITÓRIA DA CONQUISTA responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame
para registro de preços e gerenciamento da Ata de
Registro de Preços dele decorrente, nos termos do
Decreto Municipal nº 15.499/13.
8.6. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro.
8.7. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.8. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos neste Edital, e
terá validade a partir da data de publicação da
deliberação no Diário Oficial do Município.
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao setor solicitante do Registro de
Preços proceder ao acompanhamento da execução
do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do
CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato

9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de
Preços, através da Unidade Requisitante e do setor
Gerenciador:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato;
c) promover, com a presença da CONTRATADA, a
verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de
pagamentos;
d) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de
contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias;
g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências,
de empregados da CONTRATADA, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou
dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva
conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes
das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como
qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato;
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo.
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação.
9.4. O prestador de serviços se comprometerá a
atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade
e
pontualidade
da
prestação,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para
a FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA.
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os serviços
efetivamente realizados, o Prestador será notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando
eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado
quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento
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b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
FSVC, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente, no prazo estabelecido pela FSVC, sem
justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento, inclusive por atraso injustificado,
sujeitará o CONTRATADO a multa de mora, que será
graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos.
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação.
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede
que a FSVC rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na legislação
vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a CONTRATADA
responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela FSVC
ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à FSVC se
reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à CONTRATADA o valor de
qualquer multa porventura imposta.
10.2.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela FSVC, nas
seguintes hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) por razões de interesse público, devidamente
fundamentado.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do prestador, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o
comprovante nos autos que deram origem ao Registro
de Preços;
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a FSVC

poderá proceder à negociação com o prestador ou,
visando à revisão para a redução do preço registrado
a fim de compatibilizá-lo com os praticados no
mercado;
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
http://www.ibdm.org.br/, considerando cancelado o
preço registrado a partir da data da publicação;
11.4. O prestador poderá solicitar o cancelamento do
preço registrado, mediante justificativa escrita, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
p e l a FSVC, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências
deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de Prestação
de serviços, como se nele estivessem transcritas, as
cláusulas e condições estabelecidas no processo
licitatório referido no preâmbulo do presente
documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Prestação de Serviços em 02 (duas) vias de igual teor
e forma na presença das testemunhas que
subscrevem depois de lido e achado conforme.
Vitória da Conquista - BA, 22 de março de 2016
___________________________________________
Edilberto Araújo Amorim
Diretor Geral - Fundação Pública de Saúde de Vitória
da Conquista – FSVC
__________________________________________
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
Testemunhas:
__________________________________________
__________________________________________
__D959A48766__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2016 FSVC- 1ª PUBLICAÇÃO

1ª PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Ata de Registro de Preços nº 119/2016 - FSVC
Processo Administrativo nº 286/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 058/2016-FSVC
Interessado: FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
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VITÓRIA DA CONQUISTA/FSVC
Aos oito dias dias do mês de Novembro do ano de
2016, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Avenida Macaúbas, 100,
Bairro Patagônia, complemento Kadija, Vitória da
Conquista, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
15.329.734/0001-96,
neste
ato
devidamente
representado por seu Diretor Geral, EDILBERTO
ARAUJO AMORIM, brasileiro, solteiro, portador da
carteira de identidade n.º 14222675 04 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF sob no 082.460.765-15,
domiciliado a Praça João Gonçalves, n° 156, Centro,
Vitória da Conquista-BA, nomeado pelo Decreto nº
14.343, de 26 de março de 2012, do Chefe do
Executivo
Municipal,
doravante
denominada
CONTRATANTE e a empresa M CERT COMERCIO
E CALIBRAÇÃO LTDA ME sediada à Avenida Elias
Zughaib, 281, Sala 01, Cidade Camel, Poá/SP, CEP:
08.554-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.908.065/0001-32,
Inscrição
Estadual
nº
546.079.848.110,
doravante
denominada
PROMITENTE
FORNECEDORA,
neste
ato
representada pelo(a) Sr(ª) Ayres Pereira da Silva,
brasileiro(a), casado(a), empresário, residente e
domiciliado(a) à Rua Gradaus, 25, Jardim Santa
Helena, Poá/SP, CEP: 08.553-620, portador(a) do RG
nº 27267039 SSP/SP. e CPF nº 213.802.148-31,
acordam e obrigam-se ao quanto segue relativo a
ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
NO
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO PARA
LABORATÓRIO, JUNTO A FUNDAÇÃO PÚBLICA
DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, nos
termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.
058/2016-FSVC em epígrafe, parte integrante do
presente
instrumento
independentemente
de
transcrição, nas condições abaixo:
Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento (s) é o Registro dos Preços ofertados
pela PROMITENTE FORNECEDORA para todos os
itens que seguem mencionados abaixo, que foram
devidamente quantificados e especificados na
proposta apresentada em 03/10/2016, originária da
licitação Pregão Eletrônico SRP nº 058/2016-FSVC,
e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Aqui
sição
ou
Cont
rataç MAR
Lote
Item ão
Nº.
CA
de
(desc

U.F

Q. Valor
Valor
LICIT Unitá
Total
ADA rio

rição
):
ESTA
NTE
PAR
A
TUB
OS
DE
ENS
AIO
CAP
ACID
19.1 ADE
90
TUB
OS
DE
15 A
16
MM,
NA
COR
BRA
NCA.
ESTA
NTE
PAR
A
TUB
OS
DE
ENS
AIO
CAP
ACID
19.2 ADE
90
TUB
OS
DE
15 A
16
MM,
NA
COR
AZUL
.
ESTA
NTE
PAR
A
TUB
OS
DE
ENS
AIO
CAP
ACID
ADE
19.3 90
TUB
OS
DE

CRA
LPLA UND
ST

10

R$
R$
221,2
22,12
0

CRA
LPLA UND
ST

10

R$
R$
221,3
22,13
0

CRA
LPLA UND
ST

10

R$
R$
221,3
22,13
0
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PVC
PAR
A 12
TUB
OS
DE
18M
M

15 A
16
MM,
NA
COR
VER
MEL
HA.

19

ESTA
NTE
PAR
A
SUP
ORT
E
REV
ESTI
DA
EM
PVC
ESTA
NTE
PAR
A
19.4
TUB
O DE
ENS
AIO
EM
ARA
ME
COM
PVC
PAR
A 60
TUB
OS
DE
18M
M
ESTA
NTE
PAR
A
SUP
ORT
E
REVI
STID
A EM
PVC
ESTA
NTE
PAR
A
TUB
19.5
O DE
ENS
AIO
REV
ESTI
DA
EM

RECI
UND
LAB

6

R$
R$
192,7
32,12
2

25

ESTA
NTE
PAR
A
TUB
OS
DE
ENS
AIO
CAP
ACID
ADE
19.6
90
TUB
OS
DE
15 A
16
MM,
NA
COR
AMA
RELA
.
ALÇA
BAC
TERI
OLÓ
GICA
DE
PLAT
INA,
GRA
25.1 DUA
DA
COM
CAP
ACID
ADE
PAR
A
0,05
ML.

CRA
LPLA UND
ST

10

R$
R$
221,3
22,13
0

AC
GLA UND
SS

3

R$
R$
190,0 570,0
0
0

Valor Total dos Lotes
RECI
UND
LAB

6

R$
R$
147,1
24,53
8

R$
1.795
,00

1.2. Os preços da PROMITENTE FORNECEDORA,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre a PROMITENTE FORNECEDORA e a
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA/BA.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a
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Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando facultada a utilização de outras
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
1.4. Fica a PROMITENTE FORNECEDORA obrigado
a aceitar, quando solicitado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA, nas mesmas
condições e dentro do prazo contratual estabelecido,
os acréscimos ou supressões que se fizer nas
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordos celebrados entre as partes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
PROMITENTE
FORNECEDORA,
não
se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum
compromisso assumido por aquela para com
terceiros.
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA , para que efetue as
contratações nas oportunidades e quantidades de que
necessitar, até o limite estabelecido.
2. Cláusula Segunda – Do Recurso Financeiro
As despesas decorrentes deste contrato correrão por
conta do contrato de gestão entre o Município de
Vitória da Conquista e a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o
valor ofertado pela PROMITENTE FORNECEDORA
para o(s) lote(s) 19 e 25 resultantes do resultado da
licitação e constante(s) da proposta apresentada no
Pregão Eletrônico SRP nº. 058/2016-FSVC, que faz
parte
integrante
deste
instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o
valor total estimado de R$ 1.795,00 (Mil e setecentos
e noventa e cinco reais), já fixos, inclusos todos os
custo e despesas decorrentes de transporte
CIF/Vitória
da
Conquista,
seguros,
tributos,
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e
todos os custos de qualquer natureza necessários à
perfeita execução do objeto licitado.
3.1. O pagamento será realizado pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
em até 30 dias após o recebimento da Nota Fiscal,
bem como dos produtos solicitados, através de crédito
em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pelo PROMITENTE FORNECEDOR em
sua respectiva proposta de preços, após o
recebimento definitivo dos produtos atestados pela
Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos produtos e quantidades recebidas
com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.2. O pagamento será efetuado através transferência
bancária, em conta corrente ou outra forma
conveniente para a CONTRATANTE, neste caso com

prévio aval da CONTRATADA, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, a contar da data da entrega dos
produtos, bem como, recebimento da respectiva nota
fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Compra;
3.3. Não será admitida a cobrança através de boletos
bancários, sem prévio acordo entre as partes;
3.4. Na necessidade de atualização monetária
decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, a mora será calculada
considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore
3.5. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.6. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pelo
PROMITENTE FORNECEDOR, através de Nota
Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da
lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
proposta, após assinatura do contrato ou outros
instrumentos hábeis, nas formas previstas na
legislação vigente
3.7. A entrega do produto, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Unidade
Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES,
porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei
3.8. Da previsão do “CARONA”
3.8.1. A Ata de Registro de Preço, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto Municipal nº 15.499/2013 e suas
alterações.
3.8.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.8.3. As aquisições ou contratações adicionais a que
se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na
Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
3.8.4. As adesões á 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,
independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.8.5. Ao órgão não participante que aderir á Ata
compete os atos relativos á cobranças do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações
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contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
3.8.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observando o prazo
de validade da Ata de Registro de Preços.
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses,
a contar da data de assinatura, conforme Inciso III §
3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA/BA, serem celebrados tantos contratos
quantos necessários, para atendimento ao seu
funcionamento.
5. Cláusula Quinta – Obrigações da PROMITENTE
FORNECEDORA
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento,
conforme
disposições nele constantes, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem
como na legislação vigente.
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos porventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento.
5.3. Entregar os materiais no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições
Específicas do Certame deste edital ou no local
previamente definido, conforme o item 5.3.1 após
recebimento da(s) Ordem(s) de Compra(s), emitida (s)
pela Gerência de Compras, órgão responsável pelo
gerenciamento da Ata de Registro de Preços nos
termos do Decreto Municipal nº 15.499/2013;
5.3.1. O prazo de entrega: No prazo máximo de até
15 (quinze) dias corridos.
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente.
5.5. Apresentar-se, junto à Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA, quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais ou serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de Termo de Compromisso de Fornecimento e do
Contrato de Fornecimento ou documento
equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à FUNDAÇÃO PÚBLICA DE
SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, para

assinatura e devolução junto ao Órgão
Gerenciador (Gerência de Compras), situado no
endereço mencionado, conforme segue:
Gerência de Compras – Avenida Macaúbas, nº
100, Patagônia, complemento Kadija, CEP 45.065540 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3420
6200
/
3420
6246;
e-mail:
licitacoes.fsvc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A fornecedora poderá ser convocada, a qualquer
momento, durante o período de vigência deste
Registro de Preços, para assinatura do contrato, que
deverá fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
6.2. A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA , observados os
critérios e condições estabelecidos neste edital,
poderá contratar, concomitantemente, com dois ou
mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de
fornecimento do bem ou serviço de cada licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas
propostas.
6.3. Na hipótese de a fornecedora convocada não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, a FUNDAÇÃO PÚBLICA
DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA poderá
chamar os demais licitantes que tenham os seus
preços registrados, obedecendo à ordem de
classificação,
propondo
a
contratação
do
fornecimento dos materiais ou dos serviços
registrados, pelos preços apresentado pela primeira
colocada.
6.4. Na hipótese de as demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA poderá realizar nova
licitação, perdendo a participante desta Ata de
Registro, a critério da CONTRATANTE, o direito de
preferência.
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos.
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.7. A PROMITENTE FORNECEDORA fica obrigada
a aceitar, nas mesmas condições contratuais
registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada lote/produto registrado.
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento do Material.
7.1. O compromisso de fornecimento estará
perfeitamente caracterizado mediante a emissão da
Nota de Compra da unidade gestora da despesa, com
posterior encaminhamento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)
as
respectivas PROMITENTES
FORNECEDORAS de cada lote licitado.
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens
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e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessário.
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue.
7.5. Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no
Item 2 Parte A do Preâmbulo deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do
produto com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu
recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável,
aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)/serviço(s).
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a
responsabilidade
da PROMITENTE
FORNECEDORA pela perfeita execução deste
documento de compromisso de fornecimento, quanto
à qualidade, correção e segurança do objeto
entregue.
7.7. Correrá
por
conta
da PROMITENTE
FORNECEDORA toda e qualquer despesa com
ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário.
7.8. A detentora do Registro de Preços é obrigada a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, do Decreto Municipal
nº 15.499/2013 e disposições previstas no Edital.
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado.
8.3. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar a fornecedora, visando à negociação para
a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
b) convocar as demais fornecedoras visando igual
oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e a fornecedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, a Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA, através do Órgão
Gerenciador, poderá:
a) liberar a fornecedora do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade
dos
motivos
e
comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento do produto;

b) convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pelo órgão da Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA
responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente.
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal da empresa CONTRATADA e
de comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro.
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado.
8.9. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município.
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de
Preços proceder ao acompanhamento da execução
do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE não eximirá à PROMITENTE
FORNECEDORA de total responsabilidade na
execução do contrato.
9.1.1. Competirá a CONTRATANTE do Registro de
Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato;
d) Promover, com a presença da PROMITENTE
FORNECEDORA a verificação da execução já
realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios;
f) Fiscalizar
a
obrigação
da PROMITENTE
FORNECEDORA de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem como o regular
cumprimento
das
obrigações
trabalhistas
e
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previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da PROMITENTE
FORNECEDORA,
cuja
permanência
seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a
ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
referida PROMITENTE FORNECEDORA, quaisquer
ônus
decorrentes
das
leis
trabalhistas
e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha;
h) Solicitar da PROMITENTE FORNECEDORA, a
qualquer tempo, a apresentação de documentos
relacionados com a execução do contrato.
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo.
9.3. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento de produto em
desacordo com as especificações do objeto da
licitação.
9.4.
A
PROMITENTE
FORNECEDORA
se
comprometerá a atender com presteza às
reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção,
sem ônus para a Fundação Pública de Saúde de
Vitória da Conquista/BA
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Compra
e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado
para
retirá-los
imediatamente,
providenciando
eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. A PROMITENTE FORNECEDORA terá seu
registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento;
b) Não retirar a respectiva nota de Compra ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA, sem justificativa aceitável;
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento ou documento equivalente, no prazo
estabelecido pela Fundação Pública de Saúde de
Vitória da Conquista/BA, sem justificativa aceitável;
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado.
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento, inclusive por atraso injustificado,
sujeitará a PROMITENTE FORNECEDORA à multa
de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação;

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na legislação
vigente.
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia da
PROMITENTE FORNECEDORA faltosa.
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a PROMITENTE
FORNECEDORA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Fundação Pública de Saúde de Vitória
da Conquista/BA ou, ainda, se for o caso, cobrada
administrativa e judicialmente.
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA se
reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à PROMITENTE FORNECEDORA
o valor de qualquer multa porventura imposta.
10.2.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a
PROMITENTE
FORNECEDORA
da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA, nas
seguintes hipóteses:
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado;
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço
registrado, nas hipóteses previstas nesta cláusula,
será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA poderá proceder à negociação com o
fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
No caso de tornar-se ignorado ou incerto o endereço
d a PROMITENTE FORNECEDORA, a comunicação
será
feita
mediante
publicação
no
link
http://www.ibdm.org.br, considerando cancelado o
preço registrado a partir da data da publicação;
11.4. A PROMITENTE FORNECEDORA poderá
solicitar o cancelamento do preço registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências
deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
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Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços,
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento, como se nele estivessem transcritas,
as cláusulas e condições estabelecidas no processo
licitatório referido no preâmbulo do presente
documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas que subscrevem
depois de lido e achado conforme.
Vitória da Conquista - BA, 22 de Dezembro de 2016.
__________________________________________
Edilberto Araújo Amorim
Diretor Geral - Fundação Pública de Saúde de
Vitória da Conquista – FSVC
___________________________________________
M CERT COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA ME
Testemunhas:
__________________________________________
___________________________________________
__D959A48767__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2016 FSVC- 1ª PUBLICAÇÃO

1ª PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Ata de Registro de Preços nº 136/2016 - FSVC
Processo Administrativo nº 418/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 069/2016-FSVC
Interessado: FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/FSVC
Aos treze dias do mês de Dezembro do ano de 2016,
na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Avenida Macaúbas, 100, Bairro
Patagônia, complemento Kadija, Vitória da Conquista,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.329.734/0001-96,
neste ato devidamente representado por seu Diretor
Geral, EDILBERTO ARAUJO AMORIM, brasileiro,
solteiro, portador da carteira de identidade n.º
14222675 04 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob no
082.460.765-15, domiciliado a Praça João Gonçalves,
n° 156, Centro, Vitória da Conquista-BA, nomeado

pelo Decreto nº 14.343, de 26 de março de 2012, do
Chefe do Executivo Municipal, doravante denominada
C O N T R ATA N T E e
a
empresa FARMACE
INDÚSTRIA
QUÍMICO
FARMACÊUTICA
CEARENSE LTDA sediada à Rod. Dr. Antônio Lírio
Callou, s/nº, Km 2, Sítio Barreiras, Barbalha - CE,
CEP 63.180-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.628.333/0001-46,
Inscrição
Estadual
nº
06.848.007-5, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pela
empresa Francisco Ferreira Irmão, localizada à Rua
Ernesto Carneiro, nº 53, bairro Centro, Itaparica – BA,
CEP 44.460-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº
41986191/0001-90,
representada
pelo
seu
representante legal o Sr(ª) Francisco Ferreira Irmão,
brasileiro(a), Administrador, residente e domiciliado(a)
à Av. Manoel Dias Silva, nº 2282, Pituba, Salvador BA, portador(a) do RG nº 02.356.739-27- SSP/BA. e
CPF nº 274.881.285-91, acordam e obrigam-se ao
quanto
segue
relativo
a ELABORAÇÃO DE
REGISTRO
DE
PREÇOS OBJETIVANDO A
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESAS
PARA
FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS
DE GRANDE E PEQUENO VOLUME, JUNTO A
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, nos termos do Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº. 069/2016-FSVC em epígrafe,
parte
integrante
do
presente
instrumento
independentemente de transcrição, nas condições
abaixo:
Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento (s) é o Registro dos Preços ofertados
pela PROMITENTE FORNECEDORA para todos os
itens que seguem mencionados abaixo, que foram
devidamente quantificados e especificados na
proposta apresentada em 29/11/2016, originária da
licitação Pregão Eletrônico SRP nº 069/2016-FSVC,
e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva
ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
Aqui
sição
ou
Cont
Lote
rataç
Item
Nº.
ão
de
(desc
rição
):
ÁGU
A
DEST
ILAD
2
2.1 A
ESTE
RIL
500
ML

MAR
CA

U.F

Q. Valor
Valor
LICIT Unitá
Total
ADA rio

SIST.
FAR
R$
FEC
R$
MAC
6.000
12.96
HAD
2,16
E
0,00
O

Valor Total do Lote 2

R$
12.96
0,00
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3

3.1

ÁGU
A
DEST
ILAD FAR SIST.
R$
FEC
R$
A
MAC
3.000
5.340
HAD
1,78
ESTE E
,00
O
RIL
250
ML

Valor Total do Lote 3

4

5

7

9

R$
5.340
,00

ÁGU
A
DEST
SIST.
ILAD FAR
R$
FEC 22.50 R$
4.1 A
MAC
36.22
HAD
0
1,61
ESTE E
5,00
O
RIL
100M
L
R$
Valor Total do Lote 4
36.22
5,00
ÁGU
A
DEST
SIST.
ILAD FAR
R$
FEC 200.0 R$
5.1 A
MAC
28.00
HAD 00
0,14
ESTE E
0,00
O
RIL
10
ML
R$
Valor Total do Lote 5
28.00
0,00
SOL
UÇÃ
O
FISIO
SIST.
LÓGI FAR
R$
FEC 30.20 R$
7.1 CA
MAC
48.01
HAD
0
1,59
ESTE E
8,00
O
RIL
0,9%
100M
L
R$
Valor Total do Lote 7
48.01
8,00
SOL
UÇÃ
O
FISIO
SIST.
LÓGI FAR
R$
FEC 37.50 R$
9.1 CA
MAC
82.50
HAD
0
2,20
ESTE E
0,00
O
RIL
0,9%
500M
L

Valor Total do Lote 9

11

SOL
UÇÃ
O
GLIC
OFISI
SIST.
FAR
OLÓ
FEC
11.1
MAC
630
GICA
HAD
E
ESTE
O
RIL
1:1
500M
L
Valor Total do Lote 11

14

15

16

R$
82.50
0,00

R$
R$
1.512
2,40
,00

R$
1.512
,00

SOL
UÇÃ
O
GLIC
SIST.
OSA FAR
R$
FEC
R$
14.1 DA
MAC
3.000
8.580
HAD
2,86
ESTE E
,00
O
RIL
10%
500M
L
R$
Valor Total do Lote 14
8.580
,00
SOL
UÇÃ
O
GLIC
SIST.
OSA FAR
R$
FEC
R$
15.1 DA
MAC
3.780
6.199
HAD
1,64
ESTE E
,20
O
RIL
5%
100M
L
R$
Valor Total do Lote 15
6.199
,20
SOL
UÇÃ
O
GLIC
SIST.
OSA FAR
R$
FEC
R$
16.1 DA
MAC
4.500
8.370
HAD
1,86
ESTE E
,00
O
RIL
5%
250M
L
R$
Valor Total do Lote 16
8.370
,00
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17

19

SOL
UÇÃ
O
GLIC
SIST.
FAR
R$
OSA
FEC 30.00 R$
17.1
MAC
73.50
DA
HAD
0
2,45
E
0,00
ESTE
O
RIL
5%
500M
L
R$
Valor Total do Lote 17
73.50
0,00
SOL
UÇÃ
O DE
RING
SIST.
FAR
R$
ER
FEC
R$
19.1
MAC
3.840
8.985
COM
HAD
2,34
E
,60
LACT
O
ATO
500
ML
R$
Valor Total do Lote 19
8.985
,60
R$
Valor Total dos Lotes
320.1
89,80

1.2. Os preços da PROMITENTE FORNECEDORA,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre a PROMITENTE FORNECEDORA e a
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA/BA.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando facultada a utilização de outras
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
1.4. Fica a PROMITENTE FORNECEDORA obrigado
a aceitar, quando solicitado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA, nas mesmas
condições e dentro do prazo contratual estabelecido,
os acréscimos ou supressões que se fizer nas
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordos celebrados entre as partes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
PROMITENTE
FORNECEDORA,
não
se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum
compromisso assumido por aquela para com
terceiros.
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA , para que efetue as
contratações nas oportunidades e quantidades de que
necessitar, até o limite estabelecido.
2. Cláusula Segunda – Do Recurso Financeiro
As despesas decorrentes deste contrato correrão por
conta do contrato de gestão entre o Município de
Vitória da Conquista e a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o
valor ofertado pela PROMITENTE FORNECEDORA
para o(s) lote(s) 02, 03, 04, 05, 07, 09, 11, 14, 15, 16,
17 e 19, resultantes do resultado da licitação e
constante(s) da proposta apresentada no Pregão
Eletrônico SRP nº. 069/2016-FSVC, que faz parte
integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$
320.189,80 (trezentos e vinte mil cento e oitenta e
nove reais e oitenta sentavos), já fixos, inclusos
todos os custo e despesas decorrentes de transporte
CIF/Vitória
da
Conquista,
seguros,
tributos,
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e
todos os custos de qualquer natureza necessários à
perfeita execução do objeto licitado.
3.1. O pagamento será realizado pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
em até 30 dias após o recebimento da Nota Fiscal,
bem como dos produtos solicitados, através de crédito
em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pelo PROMITENTE FORNECEDOR em
sua respectiva proposta de preços, após o
recebimento definitivo dos produtos atestados pela
Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos produtos e quantidades recebidas
com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.2. O pagamento será efetuado através transferência
bancária, em conta corrente ou outra forma
conveniente para a CONTRATANTE, neste caso com
prévio aval da CONTRATADA, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data da entrega dos
produtos, bem como, recebimento da respectiva nota
fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Compra;
3.3. Não será admitida a cobrança através de boletos
bancários, sem prévio acordo entre as partes;
3.4. Na necessidade de atualização monetária
decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, a mora será calculada
considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore
3.5. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.6. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pelo
PROMITENTE FORNECEDOR, através de Nota
Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da
lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
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proposta, após assinatura do contrato ou outros
instrumentos hábeis, nas formas previstas na
legislação vigente
3.7. A entrega do produto, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Unidade
Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES,
porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei
3.8. Da previsão do “CARONA”
3.8.1. A Ata de Registro de Preço, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto Municipal nº 15.499/2013 e suas
alterações.
3.8.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.8.3. As aquisições ou contratações adicionais a que
se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na
Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
3.8.4. As adesões á 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,
independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.8.5. Ao órgão não participante que aderir á Ata
compete os atos relativos á cobranças 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 as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
3.8.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observando o prazo
de validade da Ata de Registro de Preços.
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses,
a contar da data de assinatura, conforme Inciso III §
3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA/BA, serem celebrados tantos contratos
quantos necessários, para atendimento ao seu
funcionamento.
5. Cláusula Quinta – Obrigações da PROMITENTE
FORNECEDORA
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento,
conforme
disposições nele constantes, sem prejuízo da

cobrança da multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem
como na legislação vigente.
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos porventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento.
5.3. Entregar os medicamentos no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições
Específicas do Certame deste edital ou no local
previamente definido, em até 10 (dez) dias
corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s) emitida pela Gerência de Compras,
responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro
de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente.
5.5. Apresentar-se, junto à Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA, quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais ou serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de Termo de Compromisso de Fornecimento e do
Contrato de Fornecimento ou documento
equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à FUNDAÇÃO PÚBLICA DE
SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, para
assinatura e devolução junto ao Órgão
Gerenciador (Gerência de Compras), situado no
endereço mencionado, conforme segue:
Gerência de Compras – Avenida Macaúbas, nº
100, Bairro Patagônia, complemento Kadija, CEP
45.065-540 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax:
(77)
3420
6200
/
3420
6246;
e-mail:
licitacoes.fsvc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A fornecedora poderá ser convocada, a qualquer
momento, durante o período de vigência deste
Registro de Preços, para assinatura do contrato, que
deverá fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
6.2. A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA , observados os
critérios e condições estabelecidos neste edital,
poderá contratar, concomitantemente, com dois ou
mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de
fornecimento do bem ou serviço de cada licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas
propostas.
6.3. Na hipótese de a fornecedora convocada não
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assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, a FUNDAÇÃO PÚBLICA
DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA poderá
chamar os demais licitantes que tenham os seus
preços registrados, obedecendo à ordem de
classificação,
propondo
a
contratação
do
fornecimento dos materiais ou dos serviços
registrados, pelos preços apresentado pela primeira
colocada.
6.4. Na hipótese de as demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA poderá realizar nova
licitação, perdendo a participante desta Ata de
Registro, a critério da CONTRATANTE, o direito de
preferência.
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos.
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.7. A PROMITENTE FORNECEDORA fica obrigada
a aceitar, nas mesmas condições contratuais
registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada lote/produto registrado.
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Materiais.
7.1. O compromisso de fornecimento estará
perfeitamente caracterizado mediante a emissão da
Nota de Compra da unidade gestora da despesa, com
posterior encaminhamento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)
as
respectivas PROMITENTES
FORNECEDORAS de cada lote licitado.
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessário.
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue.
7.5. Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no
Item 2 Parte A do Preâmbulo deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do
produto com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu
recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável,
aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)/serviço(s).
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a
responsabilidade
da PROMITENTE
FORNECEDORA pela perfeita execução deste
documento de compromisso de fornecimento, quanto

à qualidade, correção e segurança do objeto
entregue.
7.7. Correrá
por
conta
da PROMITENTE
FORNECEDORA toda e qualquer despesa com
ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário.
7.8. A detentora do Registro de Preços é obrigada a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, do Decreto Municipal
nº 15.499/2013 e disposições previstas no Edital.
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado.
8.3. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar a fornecedora, visando à negociação para
a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
b) convocar as demais fornecedoras visando igual
oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e a fornecedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, a Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA, através do Órgão
Gerenciador, poderá:
a) liberar a fornecedora do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade
dos
motivos
e
comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento do produto;
b) convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pelo órgão da Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA
responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente.
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal da empresa CONTRATADA e
de comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro.
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado.
8.9. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
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partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município.
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de
Preços proceder ao acompanhamento da execução
do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE não eximirá à PROMITENTE
FORNECEDORA de total responsabilidade na
execução do contrato.
9.1.1. Competirá a CONTRATANTE do Registro de
Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato;
d) Promover, com a presença da PROMITENTE
FORNECEDORA a verificação da execução já
realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios;
f) Fiscalizar
a
obrigação
da PROMITENTE
FORNECEDORA de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem como o regular
cumprimento
das
obrigações
trabalhistas
e
previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da PROMITENTE
FORNECEDORA,
cuja
permanência
seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a
ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
referida PROMITENTE FORNECEDORA, quaisquer
ônus
decorrentes
das
leis
trabalhistas
e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha;
h) Solicitar da PROMITENTE FORNECEDORA, a
qualquer tempo, a apresentação de documentos
relacionados com a execução do contrato.
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo.
9.3. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento de produto em
desacordo com as especificações do objeto da
licitação.
9.4.
A
PROMITENTE
FORNECEDORA
se
comprometerá a atender com presteza às
reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção,

sem ônus para a Fundação Pública de Saúde de
Vitória da Conquista/BA
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Compra
e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado
para
retirá-los
imediatamente,
providenciando
eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. A PROMITENTE FORNECEDORA terá seu
registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento;
b) Não retirar a respectiva nota de Compra ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA, sem justificativa aceitável;
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento ou documento equivalente, no prazo
estabelecido pela Fundação Pública de Saúde de
Vitória da Conquista/BA, sem justificativa aceitável;
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado.
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento, inclusive por atraso injustificado,
sujeitará a PROMITENTE FORNECEDORA à multa
de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na legislação
vigente.
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia da
PROMITENTE FORNECEDORA faltosa.
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a PROMITENTE
FORNECEDORA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Fundação Pública de Saúde de Vitória
da Conquista/BA ou, ainda, se for o caso, cobrada
administrativa e judicialmente.
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA se
reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à PROMITENTE FORNECEDORA
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o valor de qualquer multa porventura imposta.
10.2.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a
PROMITENTE
FORNECEDORA
da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA, nas
seguintes hipóteses:
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado;
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço
registrado, nas hipóteses previstas nesta cláusula,
será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA poderá proceder à negociação com o
fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
No caso de tornar-se ignorado ou incerto o endereço
d a PROMITENTE FORNECEDORA, a comunicação
será
feita
mediante
publicação
no
link
http://www.ibdm.org.br, considerando cancelado o
preço registrado a partir da data da publicação;
11.4. A PROMITENTE FORNECEDORA poderá
solicitar o cancelamento do preço registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências
deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços,
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento, como se nele estivessem transcritas,
as cláusulas e condições estabelecidas no processo
licitatório referido no preâmbulo do presente
documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas que subscrevem
depois de lido e achado conforme.
Vitória da Conquista - BA, 22 de Dezembro de 2016.
______________________________________
Edilberto Araújo Amorim
Diretor Geral - Fundação Pública de Saúde de Vitória

da Conquista – FSVC
______________________________________
FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA
Testemunhas:
____________________________________
.____________________________________
__D959A48768__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2016 FSVC- 1ª PUBLICAÇÃO
1ª PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Ata de Registro de Preços nº 138/2016 - FSVC
Processo Administrativo nº 416/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 071/2016-FSVC
Interessado: FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/FSVC
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de
2016, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Avenida Macaúbas, 100,
bairro Kadija, Vitória da Conquista, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 15.329.734/0001-96, neste ato
devidamente representado por seu Diretor Geral,
EDILBERTO ARAUJO AMORIM, brasileiro, solteiro,
portador da carteira de identidade n.º 14222675 04 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob no 082.460.765-15,
domiciliado a Praça João Gonçalves, n° 156, Centro,
Vitória da Conquista-BA, nomeado pelo Decreto nº
14.894, de 02 de janeiro de 2013, do Chefe do
Executivo
Municipal,
doravante
denominada
CONTRATANTE e a empresa BRASCOM DO
NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
sediada à Av. Desenbanco, nº 13 – A, Quadra D, Lote
38, Centro Industrial Subaé, Feira de Santana - Bahia,
Brasil,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº
34.347.112/0001-35,
Inscrição
Estadual
nº
029.504.497, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr(ª) José Cosme
Bittencourt de Queiroz, brasileiro(a), casado(a),
representante comercial, residente e domiciliado(a) à
Rua Estrada Velha de Itapuã, nº 60, Itapuã, CEP
41.630-810, Salvador – BA, Brasil, portador(a) do RG
nº 2.552.897- 15 SSP/ BA. e CPF nº 259.543.695-34,
acordam proceder e obriga-se quanto segue relativo a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESAS
PARA
FORNECIMENTO DE EPIs E MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, oriundos da prestação
de serviços de saúde, nos termos do Decreto
Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 071/2016 em epígrafe, parte
integrante
do
presente
instrumento
independentemente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 10 — Edição 1.842
quinta, 23 de março de 2017
Página 59 de 120

O Objeto desta Ata é o Registro dos Preços ofertados
pelo PROMITENTE FORNECEDOR para todos os
itens que seguem mencionados abaixo, que foram
devidamente quantificados e especificados na
proposta apresentada em 29/11/2016, originária da
licitação Pregão Eletrônico SRP nº 071/2016-FSVC,
e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado neste
instrumento.

Lote
Nº.

1

Aquisi
ção
ou
Q.
Contr
ITEM
LICIT
ataçã
ADA
o de
(descr
ição):
Cera
emuls
ão
diluiçã
o 1/20
litros Embal
agem
5
litros.
Para
uso
em
piso
hospit
1.1
25
alar e
de alta
resistê
ncia registr
o na
ANVIS
A.
MARC
A:
BRAS
COM
AUTO
BRILH
O
Sabon
ete
liquido
gliceri
nado,
em
embal
agens
de 5
litros
na cor
perola
do
não
reseca
a pele.

U.F.

Valor
Valor
Unitár
Total
io

1.2

A
empre
sa
vence
dora
deverá
aprese
ntar
amost
ra
para
anális
e
técnic
a.
MARC
A:
BRAS
COM
BC
200
PLUS

725

R$
BOMB
14,72 10.672
ONA
,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01

UND

R$
52,72 1.318,
00

Soluçã
o antiséptic
a
alcool
gel
para
antisepsia
das
mãos,
uso
extern
o
adulto
e
pediatr
ico
associ
ado a
emolie
nte,
sem
corant
e
e
sem
fragrâ
ncia; a
base
de
álcool
etílico
ou
álcool
isopro
pilico
a 70%
v/v;

R$
11.990
,00
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2.1

2

aprese
ntação
em
bolsa
plástic
a com
800ml
ou
740g,
embal
agem
conten
do
indica
ções
de
uso,
compo
sição,
valida
de,
data
de
fabrica
ção e
lote,
válvul
a antientupi
mento
e antivazam
ento;
ação
bacteri
cida,
compa
tível
dispen
sador
plástic
o sem
reserv
atório
16x10,
5x9(ax
lxp) e
refil
"bag
in
box";
forma
farma
cêutic
a gel
alcoóli
co, o
produt
o não
poderá
aprese
ntar
irritabil
idade

750

REFIL

7,50

dérmic
a. A
empre
sa
vence
dora
deverá
aprese
ntar
amost
ra
para
anális
e
técnic
a.
registr
o na
ANVIS
A.
MARC
A:
BRAS
COM
ALCO
OLGE
L

R$
5.625,
00

2.2

Álcool
etílico;
a
70%;
para
desinf
ecção
de
superf
ície e
artigos
semicrítico
s
e
não
crítico
s;
frasco
com
1000m
l;
embal
ado
em
materi
al que
garant
a
a
integri
dade
do
produt
o;
a
aprese
ntação
do
produt

300

CX

R$
50,25 15.075
,00
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o
deverá
atende
r
a
legisla
ção
vigent
e.
Embal
agem
Caixa
de 12
litros
MARC
A:
FLAM
AGEL
ALCO
OL 70
VALOR TOTAL DO LOTE 02
HIPO
CLORI
TO
DE
SODI
O
ESTA
BILIZA
DO A
1%,
APRE
SENT
AÇÃO
AQUO
SA
LÍMPI
DA,
COR
LEVE
MENT
E
AMAR
ELOESVE
RDEA
DO,
ODOR
CARA
CT DE
CLOR
O,
ACON
DIC
EM
FRAS
CO
PLÁS
TICO
DE
POLIE
TILEN
O DE

R$
20.700
,00

3

3.1

ALTA
DENSI
DADE,
OPAC
O,
HERM
ETICA
MENT
E
FECH
ADO,
CONT
ENDO
1000M
L,
PRAZ
O DE
VAL.
DE 6
MESE
S
.CON
TER
NO
RÓTU
LO.
DATA
FAB,
VAL,
LOTE,
INSTR
UÇÕE 8000
S,
CONC
ENTR
AÇÃO
E
PREC
AUÇÕ
ES DE
USO,
VALID
ADE
APÓS
DILUI
ÇÃO,
Nº NO
REG
DO
M.S. E
ANVIS
A
APRE
SENT
AR
B.P.F.
E
CONT
ROLE
(POR
T 327
DE
30/07/
97)

UND

2,29

R$
18.320
,00
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LAUD
O
ANÁLI
SE
QUIMI
CA. E
MICR
OBIOL
ÓGIC
A.,
FICHA
TÉC
DO
PROD
UTO
E DE
INFO
RMAÇ
ÕES
DE
SEGU
RANÇ
A DE
PROD
UTOS
QUÍMI
COS.
Apres
entaçã
o:
frasco
de 1
litro.
MARC
A:
BRAS
COM
DO
NORD
ESTE
VALOR TOTAL DO LOTE 03
VALOR TOTAL

R$
18.320
,00
R$
51.010
,00

1.1. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre o PROMITENTE e a FUNDAÇÃO
PÚBLICA
DE
SAÚDE
DE
VITÓRIA
DA
CONQUISTA/BA;
1.2. A existência de preços registrados não obriga a
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando facultado a utilização de outras
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições;
1.3. Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual

estabelecido, os acréscimos que se fizer nas
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
1.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
a
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros;
1.5. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA - FSVC, para que
efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
2. Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes deste contrato correrão por
conta do contrato de gestão entre o Município de
Vitoria da Conquista e a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o
valor ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR
para o(s) lote(s) 01, 02 e 03 resultantes do resultado
da licitação e constante(s) da proposta apresentada
no Pregão Eletrônico SRP nº. 071/2016-FSVC , que
faz
parte
integrante
deste
instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o
valor total estimado de R$ 51.010,00 (cinquenta e
um mil e dez reais), fixos, inclusos todos os custo e
despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da
Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e
parafiscais, emolumentos e todos os custos de
qualquer natureza necessários à perfeita execução do
objeto licitado
3.1. O pagamento será efetuado através transferência
bancária, em conta corrente ou outra forma
conveniente para a CONTRATANTE, neste caso com
prévio aval da CONTRATADA, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data da entrega dos
produtos, bem como, recebimento da respectiva nota
fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Compra;
3.2. Não será admitida a cobrança através de boletos
bancários, sem prévio acordo entre as partes;
3.3. Na necessidade de atualização monetária
decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, a mora será calculada
considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore
3.4. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.5. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pelo
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PROMITENTE FORNECEDOR, através de Nota
Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da
lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
proposta, após assinatura do contrato ou outros
instrumentos hábeis, nas formas previstas na
legislação vigente
3.6. A entrega do produto, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Unidade
Requisitante mencionada no Item 10 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES,
porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei
4. Cláusula Quarta – Validade
Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso para
Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º
do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, serem celebrados tantos
contratos quantos necessários, para atendimento às
suas necessidades, haja vista, ser unidade
requisitante do presente processo licitatório.
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
para
Fornecimento
conforme
disposições nele constantes, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem
como na legislação vigente
5.1. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso para Fornecimento
5.2. Entregar os produtos no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições
Específicas do Certame deste edital ou no local
previamente definido, em até 15 (quinze) dias
corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s) emitida pela Gerência de Compras,
responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro
de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013
5.3. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.4. Apresentar-se junto à Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.5. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
5.6. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de Termo de Compromisso para fornecimento e
do Contrato para fornecimento ou documento

equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista para assinatura e
devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência
de Compras), situado no endereço mencionado,
conforme segue
Gerência de Compras – Avenida Macaúbas, nº
100, Patagônia complemento Kadija, CEP 45.065540 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3420
6200 / 342 6246; e-mail: licitacoes.fsvc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
O fornecedor/prestador poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência
deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.1. A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA, observados os
critérios e condições estabelecidas neste edital,
poderá contratar, concomitantemente, com dois ou
mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de
fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas
propostas
6.2. Na hipótese de o fornecedor convocado não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, a Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC poderá
chamar os demais licitantes que tenham os seus
preços registrados, obedecendo à ordem de
classificação, propondo o fornecimento dos produtos
registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro
colocado
6.3. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA - FSVC poderá realizar
nova licitação, perdendo o participante desta Ata de
Registro, a critério da FSVC, o direito de preferência
6.4. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.5. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.6. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Produtos
O
compromisso
para
fornecimento
estará
perfeitamente caracterizado mediante Ordem(s) de
Compra(s)
encaminhada(s)
aos
respectivos
PROMITENTES FORNECEDORES de cada lote
licitado
7.1. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
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validade, quando necessária
7.2. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.3. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
7.4. Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no
Item 2 Parte A do Preâmbulo deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do
produto com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu
recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável,
aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)
7.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a
responsabilidade
do
PROMITENTE
CONTRATADO(A) pela perfeita execução deste
documento de compromisso para fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto
contratado
7.6. Correrá por conta do CONTRATADO(A), toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
para a perfeita execução do objeto deste instrumento,
sempre que necessário
7.7. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, do Decreto Municipal
nº 15.499/2013 e disposições previstas no respectivo
edital
8.1. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado
8.2. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar o fornecedor/prestador visando à
negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores
visando igual oportunidade de negociação
8.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade
dos
motivos
e
comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço

b) convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.5. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013
8.6. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.7. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.8. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão,
total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE
não
eximirá
à
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá a CONTRATANTE do Registro de
Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a
verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de
pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
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g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da CONTRATADA,
cuja permanência seja inconveniente ou que venha
embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo,
por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer
ônus
decorrentes
das
leis
trabalhistas
e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a
atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade
e
pontualidade
do
fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para
a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente, no prazo estabelecido pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.1. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará o CONTRATADO à
multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o

trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.1.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.1.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.1.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a CONTRATADA
responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.1.4. Não tendo sido prestada garantia, à Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à CONTRATADA o valor de
qualquer multa porventura imposta
10.1.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas
10.1.6. A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 15.499/2013
10.1.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
10.1.8. As aquisições ou contratações adicionais a
que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados
na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
10.1.9. 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,
independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem;
10.1.10. Ao órgão não participante que aderir à Ata
compete 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 as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
10.1.11. Após a autorização do órgão gerenciador, o
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órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo do
de validade da Ata de Registro de Preços.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
nas seguintes hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.1. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.2. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC poderá proceder à negociação
com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.2.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
http://www.ibdm.org.br/, considerando cancelado o
preço registrado a partir da data da publicação;
11.3. O fornecedor/prestador poderá solicitar o
cancelamento do preço registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva
de cumprir as exigências deste instrumento
convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
Integra a presente Ata de Registro de Preços com
efeito
de
Termo
de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
12.1 Da adesão à ata de registro de preços (ARP)
12.1.1 A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº
15.499/2013;
12.1.2 Caberá ao promitente beneficiário desta Ata de
Registro de Preços optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
12.1.3 As aquisições ou contratações adicionais a que
se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na

Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 02 (duas)
vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Vitória da Conquista - BA, 22 de Dezembro de 2016.
__________________________________________
Edilberto Araújo Amorim
Diretor Geral - Fundação Pública de Saúde de
Vitória da Conquista – FSVC
___________________________________________
BRASCOM DO NORD. IND. E COM. LTDA
Testemunhas:
__________________________________________
___________________________________________
__D959A48769__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2016 FSVC- 1ª PUBLICAÇÃO
1ª PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Ata de Registro de Preços nº 139/2016 - FSVC
Processo Administrativo nº 416/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 071/2016-FSVC
Interessado: FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/FSVC
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de
2016, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Avenida Macaúbas, 100,
bairro Kadija, Vitória da Conquista, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 15.329.734/0001-96, neste ato
devidamente representado por seu Diretor Geral,
EDILBERTO ARAUJO AMORIM, brasileiro, solteiro,
portador da carteira de identidade n.º 14222675 04 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob no 082.460.765-15,
domiciliado a Praça João Gonçalves, n° 156, Centro,
Vitória da Conquista-BA, nomeado pelo Decreto nº
14.894, de 02 de janeiro de 2013, do Chefe do
Executivo
Municipal,
doravante
denominada
CONTRATANTE e a empresa HESAL PLÁSTICOS
LTDA ME sediada à Rua Dr. Jorge Costa Andrade, nº
80, 1º andar – Águas Claras, Salvador – Bahia, Brasil,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.889.506/0001-57,
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Inscrição Estadual nº 083.179.624, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr(ª) Esdras Bispo Sampaio, brasileiro(a),
solteiro(a), empresário, residente e domiciliado(a) à
Rua 10 de janeiro, nº 90, 1º andar, Pernambués,
Salvador – Bahia, Brasil, CEP 41.110-030, portador(a)
do RG nº 224045890- SSP/BA. e CPF nº
557.667.305-00, acordam proceder e obriga-se
quanto segue relativo a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EPIs E
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ,
oriundos da prestação de serviços de saúde, nos
termos do Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 071/2016 em
epígrafe, parte integrante do presente instrumento
independentemente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
O Objeto desta Ata é o Registro dos Preços ofertados
pelo PROMITENTE FORNECEDOR para todos os
itens que seguem mencionados abaixo, que foram
devidamente quantificados e especificados na
proposta apresentada em 29/11/2016, originária da
licitação Pregão Eletrônico SRP nº 071/2016-FSVC,
e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado neste
instrumento.

Lote
Nº.

Aquisi
ção
ou
Q.
Contr
ITEM
LICIT
ataçã ADA
o de
(descr
ição):
Sacos
plástic
os
para
acondi
ciona
mento
de
resídu
os
comu
m na
cor
preta,
capaci
dade
p/ 50
litros
nas
dimen
sões
63 cm
x 80
cm x
0,05

U.F.

Valor
Valor
Unitár
Total
io

9.1

fardo
com
100
unidad
es
fabric
ado
com
polietil
eno
em
confor
midad
e com
a
norma
da
NBR
9191
da
ABNT.
Saco
Plástic
o
60x60
MARC
A:
HESA
L
Saco
hampe
r
de
plástic
o para
utiliza
ção
em
carrin
ho
suport
e para
hampe
r
no
transp
orte
da
roupar
ia
hospit
alar
suja
que
seguir
á para
a
lavand
eria
com
capaci
dade
de
200
litros
nas
medid

700

R$
FARD
13,62 9.534,
O
00
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9.2

as 90
cm de
largur
a
e
115
cm x
0,05
altura
na cor
amare
la,
fabric
ado
com
polietil
eno e
impre
ssões
em
confor
midad
e com
a NBR
7500
da
ABNT,
dispos
itivo
para
amarr
ação
embuti
do na
boca
do
saco,
solda
contín
ua,
homog
ênea
e
unifor
me
vedan
do
fortem
ente e
evitan
do a
perda
do
conteú
do
durant
e
o
manus
eio.
Fardo
com
100
unidad
es.
MARC

A:
POLIT
EX

50

R$
FARD
69,69 3.484,
O
50

9.3

Saco
hampe
r
de
plástic
o para
utiliza
ção
em
carrin
ho
suport
e para
hampe
r
no
transp
orte
da
roupar
ia
hospit
alar
suja
que
seguir
á para
a
lavand
eria
com
capaci
dade
de
200
litros
nas
medid
as 90
cm de
largur
a
e
115
cm x
0,05
altura
nas
cor
verme
lha,
fabric
ado
com
polietil
eno e
impre
ssões
em
confor
midad
e com
a NBR

50

R$
FARD
69,69 3.484,
O
50

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 10 — Edição 1.842
quinta, 23 de março de 2017
Página 69 de 120

7500
da
ABNT,
dispos
itivo
para
amarr
ação
embuti
do na
boca
do
saco,
solda
contín
ua,
homog
ênea
e
unifor
me
vedan
do
fortem
ente e
evitan
do a
perda
do
conteú
do
durant
e
o
manus
eio.
Fardo
com
100
unidad
es.
MARC
A:
POLIT
EX
Saco
hampe
r
de
plástic
o para
utiliza
ção
em
carrin
ho
suport
e para
hampe
r
no
transp
orte
da
roupar
ia
hospit

9.4

alar
suja
que
seguir
á para
a
lavand
eria
com
capaci
dade
de
200
litros
nas
medid
as 90
cm de
largur
a
e
115
cm x
0,05
altura
nas
cor
azul,,
fabric
ado
com
polietil
eno e
impre
ssões
em
confor
midad
e com
a NBR
7500
da
ABNT,
dispos
itivo
para
amarr
ação
embuti
do na
boca
do
saco,
solda
contín
ua,
homog
ênea
e
unifor
me
vedan
do
fortem
ente e

50

R$
FARD
69,69 3.484,
O
50
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9

evitan
do a
perda
do
conteú
do
durant
e
o
manus
eio.
Fardo
com
100
unidad
es.
MARC
A:
POLIT
EX
Saco
hampe
r
de
plástic
o para
utiliza
ção
em
carrin
ho
suport
e para
hampe
r
no
transp
orte
da
roupar
ia
hospit
alar
suja
que
seguir
á para
a
lavand
eria
com
capaci
dade
de
200
litros
nas
medid
as 90
cm de
largur
a
e
115
cm x
0,05
altura
nas

9.5

cor
verde,
fabric
ado
com
polietil
eno e
impre
ssões
em
confor
midad
e com
a NBR
7500
da
ABNT,
dispos
itivo
para
amarr
ação
embuti
do na
boca
do
saco,
solda
contín
ua,
homog
ênea
e
unifor
me
vedan
do
fortem
ente e
evitan
do a
perda
do
conteú
do
durant
e
o
manus
eio.
Fardo
com
100
unidad
es.
MARC
A:
POLIT
EX
Saco
Plástic
o para
acondi
ciona
mento

50

R$
FARD
69,69 3.484,
O
50

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 10 — Edição 1.842
quinta, 23 de março de 2017
Página 71 de 120

9.6

de
resídu
os
hospit
alares
/
infecta
ntes
com
capaci
dade
para
200
litros
nas
dimen
sões
90 cm
x
115cm
x
0,05,
fabric
ado
em
polietil
eno
na cor
branc
o
leitoso
solda
no
fundo
tipo
estrel
a
e
em
confor
midad
e com
as
norma
s
9191
e
7500
da
BNT e
resolu
ção
306
da
ANVIS
A,
deve
ser
registr
ado
na
ANVIS
A.
Obriga
tória

600

PCT

R$
61,28 36.768
,00

9.7

apres
entaçã
o do
docum
ento
de
registr
o na
ANVIS
A
MARC
A:
POLIT
EX
Saco
Plástic
o para
acondi
ciona
mento
de
resídu
os
hospit
alares
/
infecta
ntes
com
capaci
dade
para
100
litros
nas
dimen
sões
75 cm
x
105cm
x
0,03,
fabric
ado
em
polietil
eno
na cor
branc
o
leitoso
solda
no
fundo
tipo
estrel
a
e
em
confor
midad
e com
as
norma
s

400

PCT

R$
46,95 18.780
,00
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9.8

9191
e
7500
da
BNT e
resolu
ção
306
da
ANVIS
A,
deve
ser
registr
ado
na
ANVIS
A.
Obriga
tória
apres
entaçã
o do
docum
ento
de
registr
o na
ANVIS
A
Pacot
e
c/
100uni
ds.
MARC
A:
POLIT
EX
Sacos
plástic
os
para
acondi
ciona
mento
de
resídu
os
comu
m na
cor
preta,
capaci
dade
p/ 100
litros
nas
dimen
sões
75 cm
x 105
cm x
0,05
fardo

com
100
unidad
es
fabric
ado
com
polietil
eno
em
confor
midad
e com
a
norma
da
NBR
9191
da
ABNT.
MARC
A:
HESA
L

9.9

700

PCT

R$
27,97 19.579

Sacos
plástic
os
para
acondi
ciona
mento
de
resídu
os
reciclá
vel na
cor
azul,
capaci
dade
p/ 100
litros
nas
dimen
sões
75 cm
x
105cm
x 0,05
fardo
com
100
unidad
es
fabric
ado
com
polietil
eno
em
confor
midad
e com
a

,00

600

PCT

R$
32,06 19.236
,00
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norma
da
NBR
9191
da
ABNT.
MARC
A:
HESA
L
VALOR TATAL DO LOTE 09
VALOR TATAL

R$
117.83
5,00
R$
117.83
5,00

1.1. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre o PROMITENTE e a FUNDAÇÃO
PÚBLICA
DE
SAÚDE
DE
VITÓRIA
DA
CONQUISTA/BA;
1.2. A existência de preços registrados não obriga a
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando facultado a utilização de outras
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições;
1.3. Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos que se fizer nas
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
1.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
a
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros;
1.5. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA - FSVC, para que
efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
2. Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes deste contrato correrão por
conta do contrato de gestão entre o Município de
Vitoria da Conquista e a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o
valor ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR
para o(s) lote(s) 09 resultantes do resultado da
licitação e constante(s) da proposta apresentada no

Pregão Eletrônico SRP nº. 071/2016-FSVC, que faz
parte
integrante
deste
instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o
valor total estimado de R$ 117.835,00 (cento e
dezessete mil oitocentos e trinta e cinco reais),
fixos, inclusos todos os custo e despesas decorrentes
de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros,
tributos,
contribuições
fiscais
e
parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza
necessários à perfeita execução do objeto licitado
3.1. O pagamento será efetuado através transferência
bancária, em conta corrente ou outra forma
conveniente para a CONTRATANTE, neste caso com
prévio aval da CONTRATADA, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data da entrega dos
produtos, bem como, recebimento da respectiva nota
fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Compra;
3.2. Não será admitida a cobrança através de boletos
bancários, sem prévio acordo entre as partes;
3.3. Na necessidade de atualização monetária
decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, a mora será calculada
considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore
3.4. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.5. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pelo
PROMITENTE FORNECEDOR, através de Nota
Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da
lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
proposta, após assinatura do contrato ou outros
instrumentos hábeis, nas formas previstas na
legislação vigente
3.6. A entrega do produto, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Unidade
Requisitante mencionada no Item 10 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES,
porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei
4. Cláusula Quarta – Validade
Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso para
Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º
do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, serem celebrados tantos
contratos quantos necessários, para atendimento às
suas necessidades, haja vista, ser unidade
requisitante do presente processo licitatório.
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
para
Fornecimento
conforme
disposições nele constantes, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem
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como na legislação vigente
5.1. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso para Fornecimento
5.2. Entregar os produtos no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições
Específicas do Certame deste edital ou no local
previamente definido, em até 15 (quinze) dias
corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s) emitida pela Gerência de Compras,
responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro
de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013
5.3. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.4. Apresentar-se junto à Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.5. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
5.6. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de Termo de Compromisso para fornecimento e
do Contrato para fornecimento ou documento
equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista para assinatura e
devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência
de Compras), situado no endereço mencionado,
conforme segue
Gerência de Compras – Avenida Macaúbas, nº
100, Patagônia complemento Kadija, CEP 45.065540 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3420
6200 / 342 6246; e-mail: licitacoes.fsvc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
O fornecedor/prestador poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência
deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.1. A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA, observados os
critérios e condições estabelecidas neste edital,
poderá contratar, concomitantemente, com dois ou
mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de
fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas
propostas
6.2. Na hipótese de o fornecedor convocado não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, a Fundação Pública de

Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC poderá
chamar os demais licitantes que tenham os seus
preços registrados, obedecendo à ordem de
classificação, propondo o fornecimento dos produtos
registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro
colocado
6.3. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA - FSVC poderá realizar
nova licitação, perdendo o participante desta Ata de
Registro, a critério da FSVC, o direito de preferência
6.4. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.5. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.6. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Produtos
O
compromisso
para
fornecimento
estará
perfeitamente caracterizado mediante Ordem(s) de
Compra(s)
encaminhada(s)
aos
respectivos
PROMITENTES FORNECEDORES de cada lote
licitado
7.1. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessária
7.2. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.3. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
7.4. Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no
Item 2 Parte A do Preâmbulo deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do
produto com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu
recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável,
aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)
7.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a
responsabilidade
do
PROMITENTE
CONTRATADO(A) pela perfeita execução deste
documento de compromisso para fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto
contratado
7.6. Correrá por conta do CONTRATADO(A), toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
para a perfeita execução do objeto deste instrumento,
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sempre que necessário
7.7. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, do Decreto Municipal
nº 15.499/2013 e disposições previstas no respectivo
edital
8.1. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado
8.2. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar o fornecedor/prestador visando à
negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores
visando igual oportunidade de negociação
8.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade
dos
motivos
e
comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.5. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013
8.6. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.7. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.8. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto

Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão,
total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE
não
eximirá
à
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá a CONTRATANTE do Registro de
Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a
verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de
pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da CONTRATADA,
cuja permanência seja inconveniente ou que venha
embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo,
por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer
ônus
decorrentes
das
leis
trabalhistas
e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a
atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade
e
pontualidade
do
fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para
a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
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pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente, no prazo estabelecido pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.1. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará o CONTRATADO à
multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.1.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.1.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.1.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a CONTRATADA
responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.1.4. Não tendo sido prestada garantia, à Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à CONTRATADA o valor de
qualquer multa porventura imposta
10.1.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas
10.1.6. A ata de registro de preços, durante sua

validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 15.499/2013
10.1.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
10.1.8. As aquisições ou contratações adicionais a
que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados
na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
10.1.9. 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,
independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem;
10.1.10. Ao órgão não participante que aderir à Ata
compete 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 as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
10.1.11. Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo do
de validade da Ata de Registro de Preços.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
nas seguintes hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.1. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.2. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC poderá proceder à negociação
com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.2.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
http://www.ibdm.org.br/, considerando cancelado o
preço registrado a partir da data da publicação;
11.3. O fornecedor/prestador poderá solicitar o
cancelamento do preço registrado, mediante
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justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva
de cumprir as exigências deste instrumento
convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
Integra a presente Ata de Registro de Preços com
efeito
de
Termo
de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
12.1 Da adesão à ata de registro de preços (ARP)
12.1.1 A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº
15.499/2013;
12.1.2 Caberá ao promitente beneficiário desta Ata de
Registro de Preços optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
12.1.3 As aquisições ou contratações adicionais a que
se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na
Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 02 (duas)
vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme
Vitória da Conquista - BA, 12 de Dezembro de 2016.
___________________________________________
Edilberto Araújo Amorim
Diretor Geral - Fundação Pública de Saúde de
Vitória da Conquista – FSVC
__________________________________________
HESAL PLÁSTICOS LTDA - ME
Testemunhas:
__________________________________________
___________________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2016 FSVC- 1ª PUBLICAÇÃO
1ª PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Ata de Registro de Preços nº 141/2016 - FSVC
Processo Administrativo nº 416/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 071/2016-FSVC
Interessado: FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/FSVC
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de
2016, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, a FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Avenida Macaúbas, 100,
bairro Kadija, Vitória da Conquista, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 15.329.734/0001-96, neste ato
devidamente representado por seu Diretor Geral,
EDILBERTO ARAUJO AMORIM, brasileiro, solteiro,
portador da carteira de identidade n.º 14222675 04 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob no 082.460.765-15,
domiciliado a Praça João Gonçalves, n° 156, Centro,
Vitória da Conquista-BA, nomeado pelo Decreto nº
14.894, de 02 de janeiro de 2013, do Chefe do
Executivo
Municipal,
doravante
denominada
C O N T R ATA N T E e
a
empresa RIO’S LIMP
COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
sediada à Rua Nilo Peçanha, nº 84 B, Centro – Vitória
da Conquista, Bahia, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 05.959.255/0001-08, Inscrição Estadual nº
62.682.080, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Geovaldo Rios,
brasileiro(a), solteiro(a), empresário, residente e
domiciliado(a) à rua Nilo Peçanha, nº 84, 3º andar,
Apto 301, Bairro Sumaré, CEP 45.015-570, Vitória da
Conquista, Bahia, Brasil, portador(a) do RG nº
0735819840- SSP/BA. e CPF nº 879.765.605-49,
acordam proceder e obriga-se quanto segue relativo a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESAS
PARA
FORNECIMENTO DE EPIs E MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, oriundos da prestação
de serviços de saúde, nos termos do Decreto
Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 071/2016 em epígrafe, parte
integrante
do
presente
instrumento
independentemente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
O Objeto desta Ata é o Registro dos Preços ofertados
pelo PROMITENTE FORNECEDOR para todos os
itens que seguem mencionados abaixo, que foram
devidamente quantificados e especificados na
proposta apresentada em 29/11/2016 originária da
licitação Pregão Eletrônico SRP nº 071/2016-FSVC,
e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado neste
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instrumento.

Lote
Nº.

6

Aquisi
ção
ou
Q.
Contr
ITEM
LICIT
ataçã
ADA
o de
(descr
ição):
Másca
ra
semi
facial
apropr
iada
para
manip
ulação
de
produt
os
químic
os tipo
de
lavand
eria
hospit
alar
desen
ho
exclus
ivo,
permit
e
encaix
e com
óculos
de
segura
nça.
Não
6.1 possui
4
clipe
nasal
garanti
ndo
excele
nte
ajuste
e
vedaç
ão em
todos
os
format
os de
rostos.
Respir
ador
antialé
rgico
com

U.F.

Valor
Valor
Unitár
Total
io

6.2

6.3
UND

R$
1,95

R$
7,80

válvul
a de
exalaç
ão
PFF-1
ou
PFF2.
MARC
A:
PROF
ACE
Bota
cano
largo
branca
,
de
borrac
ha
forrad
otaman
hos
(36,
37,
38,
39,
40,
41,
42).
MARC
A:
P.FOR
TE
Másca
ra de
carvão
ativad
o
Referê
ncia
PFF2
N95 unidad
e
MARC
A:
PROF
ACE

90

R$
PARE R$
2.797,
S
31,08
20

300

UND

R$
1,80

R$
3.345,
00

VALOR TOTAL DO LOTE 06
Luva
Cano
Longo
forrad
a,
antider
rapant
e
taman
ho M
na cor

PARE

R$
540,00

R$

R$
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7.1

7.2

7.3

7.4

Verde
de 45
cm
que
chega
até o
cotove
lo
–
pares
MARC
A:
MAPA
Luva
Cano
Longo
forrad
a,
antider
rapant
e
taman
ho G
na cor
Verde
de 45
cm
que
chega
até o
cotove
lo
–
pares
MARC
A:
MAPA
Luva
Domé
stica
forrad
a,
antider
rapant
e
taman
ho G,
na cor
Verde
–
pares
MARC
A:
MUCA
MBO
Luva
Domé
stica
forrad
a,
antider
rapant
e
taman
ho M,
cor

300

S

27,66 8.298,
00

Amare
la
–
pares
MARC
A:
VOLK

7

7.5

300

R$
PARE R$
8.298,
S
27,66
00

7.6

350

PARE
S

R$
3,69

R$
1.291,
50

300

PARE
S

R$
2,40

R$
720,00

Luva
Domé
stica
forrad
a,
antider
rapant
e
taman
ho M,
na cor
Verde
–
pares
MARC
A:
MUCA
MBO
Luva
Domé
stica,
forrad
a,
antider
rapant
e
taman
ho G,
cor
Amare
la
–
pares
MARC
A:
VOLK
Luva
taman
ho G
para
higien
e
e
limpez
a
confec
cionad
a em
látex
natural
possui
elastic
idade
e
confor
to
para
trabalh
os

300

PARE
S

R$
3,69

R$
1.107,
00

350

PARE
S

R$
2,40

R$
840,00
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7.7

divers
os,
palma
e
dedos
com
antider
rapant
es,
resistê
ncia a
atrito,
cor
natural
cano
longo
antialérgic
a
pares.
MARC
A:
VOLK

50

PARE
S

R$
2,41

11

R$
20.675
,00

VALOR TOTAL DO LOTE 07
Borrifa
dores
com
capaci
dade
para
500 ml
alta
resistê
11.1 ncia
na cor
opaca
–
unidad
e.
MARC
A:
STAR
T
Escov
a com
fios de
naylon
taman
ho
grande
com
11.2
base
de
plástic
o
–
unidad
e.
MARC
A: S.M
Pá

R$
120,50

350

UND

R$
5,30

R$
1.855,
00

400

UND

R$
5,08

R$
2.032,
00

metáli
ca
para
lixo
com
11.3
cabo
longo
em
inox.
MARC
A:
BRALI
MPIA
Vasso

ura
com
cerda
de
nylon Com
Cabo
de
11.4
alumín
io
caixa
com
12
unidad
e.
MARC
A: S.M
Vasso
ura de
Pelo Com
Cabo
de
11.5
alumín
iouinada
de
MARC
A: S.M
Vasso
ura
para
vaso
sanitár
io com
ceda
de
nylon
cabo
de
11.6
alumin
io
e
base
plástic
a.
unidad
e
MARC
A:
UNID

30

UND

R$
R$
1.101,
36,70
00

10

CX

R$
R$
1.005,
100,56
60

20

UND

R$
R$
43,22 864,40

250

UND

R$
6,14

R$
1.535,
00
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OS

R$
8.393,
00

VALOR TOTAL DO LOTE 11

13

Esponj
a
dupla
face
embal
ada
individ
13.1 ualme 1000
nte unidad
e
MARC
A:
BRILH
US
Esponj
a de
aço,
embal
egem
c/
8
unidad
es
13.2
110
Fardo
c/ 14
pacote
s
MARC
A:
QLUS
TRO
Pano
de
Chão
não
alveja
do tipo
Saco
de
açúcar
13.3 taman 300
ho
Grand
e
unidad
e
MARC
A:
DANT
EX
PANO
de
chão,
tipo
saco,
100%
algodã
o,
alveja

UND

R$
0,55

R$
550,00

R$
FARD R$
2.233,
OS
20,30
00

UND

R$
3,31

R$
993,00

do,
bordas
com
acaba
mento
em
overlo
ck,
dimen
sões
70 x
50 cm
e peso
100 g,
com
variaç
ão de
+/5%,
na cor
13.4 branca
em
confor
midad
e com
solicit
ação
da
Vigilân
cia
Sanitá
ria.
Etique
ta com
dados
de
identifi
cação
do
produt
o
e
marca
do
fabrica
nte.
MARC
A:
DANT
EX

300

UND

VALOR TOTAL DO LOTE 13
VALOR TOTAL

R$
4,87

R$
1.461,
00

R$
5.237,
00
R$
37.650
,00

1.1. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre o PROMITENTE e a FUNDAÇÃO
PÚBLICA
DE
SAÚDE
DE
VITÓRIA
DA
CONQUISTA/BA;
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando facultado a utilização de outras
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições;
1.3. Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos que se fizer nas
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
1.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
a
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros;
1.5. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA - FSVC, para que
efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
2. Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes deste contrato correrão por
conta do contrato de gestão entre o Município de
Vitoria da Conquista e a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o
valor ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR
para o(s) lote(s) 06, 07, 11 e 13 resultantes do
resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº.
071/2016-FSVC, que faz parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição,
perfazendo o valor total estimado de R$ 37.650,00
(trinta e sete mil seiscentos e cinquenta reais),
fixos, inclusos todos os custo e despesas decorrentes
de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros,
tributos,
contribuições
fiscais
e
parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza
necessários à perfeita execução do objeto licitado
3.1. O pagamento será efetuado através transferência
bancária, em conta corrente ou outra forma
conveniente para a CONTRATANTE, neste caso com
prévio aval da CONTRATADA, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data da entrega dos
produtos, bem como, recebimento da respectiva nota
fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Compra;
3.2. Não será admitida a cobrança através de boletos
bancários, sem prévio acordo entre as partes;
3.3. Na necessidade de atualização monetária
decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, a mora será calculada
considerando a data do vencimento da Nota

Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore
3.4. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.5. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pelo
PROMITENTE FORNECEDOR, através de Nota
Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da
lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
proposta, após assinatura do contrato ou outros
instrumentos hábeis, nas formas previstas na
legislação vigente
3.6. A entrega do produto, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Unidade
Requisitante mencionada no Item 10 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES,
porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei
4. Cláusula Quarta – Validade
Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso para
Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º
do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, serem celebrados tantos
contratos quantos necessários, para atendimento às
suas necessidades, haja vista, ser unidade
requisitante do presente processo licitatório.
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
para
Fornecimento
conforme
disposições nele constantes, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem
como na legislação vigente
5.1. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso para Fornecimento
5.2. Entregar os produtos no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições
Específicas do Certame deste edital ou no local
previamente definido, em até 15 (quinze) dias
corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s) emitida pela Gerência de Compras,
responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro
de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013
5.3. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.4. Apresentar-se junto à Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
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de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.5. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
5.6. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de Termo de Compromisso para fornecimento e
do Contrato para fornecimento ou documento
equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista para assinatura e
devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência
de Compras), situado no endereço mencionado,
conforme segue
Gerência de Compras – Avenida Macaúbas, nº
100, Patagônia complemento Kadija, CEP 45.065540 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3420
6200 / 342 6246; e-mail: licitacoes.fsvc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
O fornecedor/prestador poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência
deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.1. A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA, observados os
critérios e condições estabelecidas neste edital,
poderá contratar, concomitantemente, com dois ou
mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de
fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas
propostas
6.2. Na hipótese de o fornecedor convocado não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, a Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC poderá
chamar os demais licitantes que tenham os seus
preços registrados, obedecendo à ordem de
classificação, propondo o fornecimento dos produtos
registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro
colocado
6.3. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA - FSVC poderá realizar
nova licitação, perdendo o participante desta Ata de
Registro, a critério da FSVC, o direito de preferência
6.4. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.5. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.6. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para

cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Produtos
O
compromisso
para
fornecimento
estará
perfeitamente caracterizado mediante Ordem(s) de
Compra(s)
encaminhada(s)
aos
respectivos
PROMITENTES FORNECEDORES de cada lote
licitado
7.1. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessária
7.2. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.3. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
7.4. Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no
Item 2 Parte A do Preâmbulo deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do
produto com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu
recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável,
aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)
7.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a
responsabilidade
do
PROMITENTE
CONTRATADO(A) pela perfeita execução deste
documento de compromisso para fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto
contratado
7.6. Correrá por conta do CONTRATADO(A), toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
para a perfeita execução do objeto deste instrumento,
sempre que necessário
7.7. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, do Decreto Municipal
nº 15.499/2013 e disposições previstas no respectivo
edital
8.1. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado
8.2. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar o fornecedor/prestador visando à
negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores
visando igual oportunidade de negociação
8.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior
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aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade
dos
motivos
e
comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.5. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013
8.6. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.7. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.8. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão,
total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE
não
eximirá
à
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá a CONTRATANTE do Registro de
Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a
verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de

pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da CONTRATADA,
cuja permanência seja inconveniente ou que venha
embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo,
por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer
ônus
decorrentes
das
leis
trabalhistas
e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a
atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade
e
pontualidade
do
fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para
a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente, no prazo estabelecido pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.1. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará o CONTRATADO à
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multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.1.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.1.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.1.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a CONTRATADA
responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.1.4. Não tendo sido prestada garantia, à Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à CONTRATADA o valor de
qualquer multa porventura imposta
10.1.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas
10.1.6. A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 15.499/2013
10.1.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
10.1.8. As aquisições ou contratações adicionais a
que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados
na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
10.1.9. 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,
independentemente do número de órgãos não

participantes que eventualmente aderirem;
10.1.10. Ao órgão não participante que aderir à Ata
compete 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 as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
10.1.11. Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo do
de validade da Ata de Registro de Preços.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
nas seguintes hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.1. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.2. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC poderá proceder à negociação
com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.2.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
http://www.ibdm.org.br/, considerando cancelado o
preço registrado a partir da data da publicação;
11.3. O fornecedor/prestador poderá solicitar o
cancelamento do preço registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva
de cumprir as exigências deste instrumento
convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
Integra a presente Ata de Registro de Preços com
efeito
de
Termo
de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
12.1 Da adesão à ata de registro de preços (ARP)
12.1.1 A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº
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15.499/2013;
12.1.2 Caberá ao promitente beneficiário desta Ata de
Registro de Preços optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
12.1.3 As aquisições ou contratações adicionais a que
se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na
Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
13. Cláusula Décima Terceira – Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 02 (duas)
vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme
Vitória da Conquista - BA, 22 de Dezembro de 2016 .
___________________________________________
Edilberto Araújo Amorim
Diretor Geral - Fundação Pública de Saúde de Vitória
da Conquista – FSVC
__________________________________________
RIO’S LIMP COM. DE MAT. DE LIMP. LTDA
Testemunhas:
__________________________________________
___________________________________________
__D959A48771__

SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob n.o 913.641.405-00,
domiciliado na Av. Macaúbas, n.º 100, Bairro
Patagônia, complemento Kadija, Cep: 45065-540,
Vitória da Conquista/BA, nomeado pelo Decreto nº
17.430, de 02 de janeiro de 2017, do Chefe do
Executivo
Municipal,
doravante
denominada
CONTRATANTE e a empresa CORDEIRO CARAPIÁ
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ME sediada à Estrada da Muriçoca, 09, L 04, Bairro:
São Marcos, Salvador/BA – CEP: 41.250-420, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 09.090.958/0001-95, Inscrição
Estadual nº 075.220.593, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª)
ELIANE PINTO CARAPIÁ RIOS, brasileiro(a),
viúva(a), empresária, residente e domiciliado(a) à Rua
Ibipitanga, 120, apt. 1106, Condomínio Salvador Ville,
Ed. Farol de Itapuan, Bairro: Paralela, CEP: 41.680066, Salvador/BA, , portador(a) do RG nº 01.575.26909 SSP/BA. e CPF nº 268.958.545-68, acordam
proceder e obriga-se quanto segue relativo a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESAS
PARA
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS
MÉDICOS
HOSPITALARES DO TIPO PERFURO CORTANTE,
oriundos da prestação de serviços de saúde, nos
termos do Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2017 em
epígrafe, parte integrante do presente instrumento
independentemente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
O Objeto desta Ata é o Registro dos Preços ofertados
pelo PROMITENTE FORNECEDOR para todos os
itens que seguem mencionados abaixo, que foram
devidamente quantificados e especificados na
proposta apresentada em 16/02/2017, originária da
licitação Pregão Eletrônico SRP nº 005/2017-FSVC,
e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado neste
instrumento.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017 FSVC
Lote
Nº.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Ata de Registro de Preços nº 004/2017 - FSVC
Processo Administrativo nº 009/2017
Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2017-FSVC
Interessado: FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/FSVC
Aos quatorze dias do mês de Março do ano de 2017,
na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Avenida Macaúbas, 100, bairro
Kadija, Vitória da Conquista, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 15.329.734/0001-96, neste ato devidamente
representado por seu Diretor Geral, FELIPE
OLIVEIRA
BITTENCOURT, brasileiro, casado,
portador da carteira de identidade n.º 3.203.583-7–

Aquisi
ção
ou
Q.
Contr
ITEM
LICIT
ataçã
ADA
o de
(descr
ição):
SISTE
MA
DE
DREN
AGEM
MEDI
ASTIN
AL
1500
ml
4.1 COMP UND
LETO
E
ESTE
RIL
MARC

U.F.

Valor
Valor
Unitár
Total
io

30

R$
R$
28,34 850,20
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A:
MED
SHAR
P

4

4.2

4.3

5.1

SISTE
MA
DE
DREN
AGEM
MEDI
ASTIN
AL
250 ml
COMP UND
LETO
E
ESTE
RIL
MARC
A:
MED
SHAR
P
SISTE
MA
DE
DREN
AGEM
MEDI
ASTIN
AL
500 ml
COMP UND
LETO
E
ESTE
RIL
MARC
A:
MED
SHAR
P
Agulha
Desca
rtável
para
Anest
esia
Peridu
ral,
bisel
tipo
Tuohy,
canhã
o
anatô
mico,
transp
arente
,
mandri
UND
l
codific

50

R$
26,00

ado
por
cor,
estéril,
calibre
nº: 18
G.
Compr
imento
aproxi
mado
de 90
mm
MARC
A:
PROC
ARE

R$
1.300,
00

5.2

60

R$
27,00

R$
1.620,
00

5

5.3
50

R$
27,23

R$
1.361,
50

Catete
r
descar
tavel
para
aneste
sia
peridu
ral
compa
tivel
UND
com
agulha
peridu
ral
calibre
nº
18G.
MARC
A:
PORT
EX
Agulha
Desca
rtável
para
Anest
esia
Peridu
ral,
bisel
tipo
Tuohy,
canhã
o
anatô
mico,
transp
arente
,
mandri
UND
l
codific
ado
por
cor,

R$
1.061,
50

50

R$
21,23

30

R$
R$
18,20 546,00
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5.4

6.1

estéril,
calibre
nº: 16
G.
Compr
imento
aproxi
mado
de 90
mm
MARC
A:
PROC
ARE
Catete
r
descar
tavel
para
aneste
sia
peridu
ral
compa
tivel
UND
com
agulha
peridu
ral
calibre
nº
16G.
MARC
A:
PORT
EX
SERIN
GA
DE
VIDR
O
SEM
AGUL
HA
5CC,
Bico
de
Metal,
Interc
ambiá
vel,
UND
Reusá
vel,
Não
estéril,
Valida
de
indeter
minad
a.
MARC
A:
ART
GLES

6

30

6.2

R$
R$
26,30 789,00

6.3

20

R$
R$
28,00 560,00

S
SERIN
GA
DE
VIDR
O
SEM
AGUL
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10CC,
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Metal,
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Não
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S
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O
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Metal,
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ambiá
vel,
UND
Reusá
vel,
Não
estéril,
Valida
de
indeter
minad
a.
MARC
A:
ART
GLES
S

Valor Total do Lote

20

R$
R$
27,67 553,40

20

R$
R$
49,33 986,60

R$
9.628,
20

1.1. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR,
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relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre o PROMITENTE e a FUNDAÇÃO
PÚBLICA
DE
SAÚDE
DE
VITÓRIA
DA
CONQUISTA/BA;
1.2. A existência de preços registrados não obriga a
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando facultado a utilização de outras
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições;
1.3. Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos que se fizer nas
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
1.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
a
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros;
1.5. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA - FSVC, para que
efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
2. Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes deste contrato correrão por
conta do contrato de gestão entre o Município de
Vitoria da Conquista e a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o
valor ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR
para o(s) lote(s) 04, 05 e 06 resultantes do resultado
da licitação e constante(s) da proposta apresentada
no Pregão Eletrônico SRP nº. 005/2017-FSVC , que
faz
parte
integrante
deste
instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o
valor total estimado de R$ 9.628,20 (Nove mil e
seiscentos e vinte e oito reais e vinte centavos), fixos,
inclusos todos os custo e despesas decorrentes de
transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos,
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e
todos os custos de qualquer natureza necessários à
perfeita execução do objeto licitado
3.1. O pagamento será efetuado através transferência
bancária, em conta corrente ou outra forma
conveniente para a CONTRATANTE, neste caso com
prévio aval da CONTRATADA, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data da entrega dos
produtos, bem como, recebimento da respectiva nota
fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Compra;
3.2. Não será admitida a cobrança através de boletos

bancários, sem prévio acordo entre as partes;
3.3. Na necessidade de atualização monetária
decorrente de atraso nos pagamentos realizados pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, a mora será calculada
considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore
3.4. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.5. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pelo
PROMITENTE FORNECEDOR, através de Nota
Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da
lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
proposta, após assinatura do contrato ou outros
instrumentos hábeis, nas formas previstas na
legislação vigente
3.6. A entrega do produto, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Unidade
Requisitante mencionada no Item 10 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES,
porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei
3.7. Da previsão do “CARONA”
3.7.1. A Ata de Registro de Preço, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto Municipal nº 15.499/2013 e suas
alterações.
3.7.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.7.3. As aquisições ou contratações adicionais a que
se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na
Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
3.7.4. As adesões á 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,
independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.7.5. Ao órgão não participante que aderir á Ata
compete os atos relativos á cobranças 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 as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão
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gerenciador.
3.7.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observando o prazo
de validade da Ata de Registro de Preços.
4. Cláusula Quarta – Validade
Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso para
Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º
do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, serem celebrados tantos
contratos quantos necessários, para atendimento às
suas necessidades, haja vista, ser unidade
requisitante do presente processo licitatório.
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
para
Fornecimento
conforme
disposições nele constantes, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem
como na legislação vigente
5.1. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso para Fornecimento
5.2. Entregar os produtos no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições
Específicas do Certame deste edital ou no local
previamente definido, em até 10 (dez) dias
corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s) emitida pela Gerência de Compras,
responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro
de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013
5.3. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.4. Apresentar-se junto à Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.5. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
5.6. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de Termo de Compromisso para fornecimento e
do Contrato para fornecimento ou documento
equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista para assinatura e
devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência
de Compras), situado no endereço mencionado,
conforme segue
Gerência de Compras – Avenida Macaúbas, nº
100, Patagônia, CEP 45.065-540 – Vitória da

Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3420 6200 / 342
6246; e-mail: licitacoes.fsvc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
O fornecedor/prestador poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência
deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.1. A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA, observados os
critérios e condições estabelecidas neste edital,
poderá contratar, concomitantemente, com dois ou
mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de
fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas
propostas
6.2. Na hipótese de o fornecedor convocado não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, a Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC poderá
chamar os demais licitantes que tenham os seus
preços registrados, obedecendo à ordem de
classificação, propondo o fornecimento dos produtos
registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro
colocado
6.3. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista/BA - FSVC poderá realizar
nova licitação, perdendo o participante desta Ata de
Registro, a critério da FSVC, o direito de preferência
6.4. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.5. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.6. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Produtos
O
compromisso
para
fornecimento
estará
perfeitamente caracterizado mediante Ordem(s) de
Compra(s)
encaminhada(s)
aos
respectivos
PROMITENTES FORNECEDORES de cada lote
licitado
7.1. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessária
7.2. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.3. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
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7.4. Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no
Item 2 Parte A do Preâmbulo deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do
produto com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu
recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável,
aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)
7.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a
responsabilidade
do
PROMITENTE
CONTRATADO(A) pela perfeita execução deste
documento de compromisso para fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto
contratado
7.6. Correrá por conta do CONTRATADO(A), toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
para a perfeita execução do objeto deste instrumento,
sempre que necessário
7.7. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, do Decreto Municipal
nº 15.499/2013 e disposições previstas no respectivo
edital
8.1. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado
8.2. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar o fornecedor/prestador visando à
negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores
visando igual oportunidade de negociação
8.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade
dos
motivos
e
comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.5. Os preços registrados poderão ser revistos nos

termos e prazo fixado pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013
8.6. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.7. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.8. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão,
total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE
não
eximirá
à
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá a CONTRATANTE do Registro de
Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a
verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de
pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da CONTRATADA,
cuja permanência seja inconveniente ou que venha
embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo,
por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer
ônus
decorrentes
das
leis
trabalhistas
e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha
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h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a
atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade
e
pontualidade
do
fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para
a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente, no prazo estabelecido pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.1. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará o CONTRATADO à
multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.1.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC rescinda unilateralmente o

contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.1.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.1.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a CONTRATADA
responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.1.4. Não tendo sido prestada garantia, à Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC
se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à CONTRATADA o valor de
qualquer multa porventura imposta
10.1.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas
10.1.6. A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 15.499/2013
10.1.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
10.1.8. As aquisições ou contratações adicionais a
que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados
na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
10.1.9. 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,
independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem;
10.1.10. Ao órgão não participante que aderir à Ata
compete 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 as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
10.1.11. Após a autorização do órgão gerenciador, o
órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo do
de validade da Ata de Registro de Preços.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC,
nas seguintes hipóteses
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a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.1. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.2. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista/BA - FSVC poderá proceder à negociação
com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.2.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
http://www.ibdm.org.br/, considerando cancelado o
preço registrado a partir da data da publicação;
11.3. O fornecedor/prestador poderá solicitar o
cancelamento do preço registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Fundação Pública de
Saúde de Vitória da Conquista/BA - FSVC, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva
de cumprir as exigências deste instrumento
convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
Integra a presente Ata de Registro de Preços com
efeito
de
Termo
de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
12.1 Da adesão à ata de registro de preços (ARP)
12.1.1 A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº
15.499/2013;
12.1.2 Caberá ao promitente beneficiário desta Ata de
Registro de Preços optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
12.1.3 As aquisições ou contratações adicionais a que
se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na
Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 02 (duas)
vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme
Vitória da Conquista - BA, 22 de Março de 2017
___________________________________________
Felipe Oliveira Bittencourt
Diretor Geral - Fundação Pública de Saúde de Vitória
da Conquista – FSVC
__________________________________________
CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA ME
Testemunhas:
__________________________________________
___________________________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2017 SMS

__D959A48775__

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de
TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Modalidade Número:
de
070/2016Licitação:
SMS
Pregão
Eletrônico
(SRP)
Ata de Registro de Preços nº 026/2017 SMS
Processo Administrativo nº 15.776/2016
Pregão Eletrônico (SRP) nº 070/2016-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de
2017, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55,
Centro – CEP 45.000-907, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de
Saúde, CERES NEIDE ALMEIDA COSTA , brasileira,
divórciada, enfermeira, residente à Rua TG -09, nº
400, Bairro Boa Vista, CEP 45.027.450, nesta cidade,
portadora do RG nº 01.805.619-87SP/BA e CPF nº
371.771.095
- 87,
doravante
denominada
PROMITENTE/C O N T R ATA N T E e
a
empresa
DROGAFONTE LTDA, sediada à RuaBarao de
Bonito, 408, Anexo 424/450, Varzea, CEP 50.740080, Recife-PE, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.778.201/0001-26, Insc. Estadual 0096822-60,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo (a) Sr(ª), Fernanda Longa da
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F o n t e , brasileira, casada, maior, advogada, RG
nº6.442.192 SDS/PE, CPF/MF nº 574.693.181-00
residente e domiciliado(a) à Rua Barão de Bonito,
408, Várzea, Recife-PE, acordam proceder e obrigase ao quanto segue relativo ao ELABORAÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO
O
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
INJETÁVEIS PARA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS
UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA Á
SAÚDE - DVS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE - SMS, nos termos do Decreto Municipal
nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão Eletrônico
SRP nº 070/2016-SMS em epígrafe, parte integrante
do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro
dos
Preços
ofertados
pelo
PROMITENTE
CONTRATADO para todos os itens que seguem
mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados
e
especificados
na
proposta
apresentada em 20/12/2016, originária da licitação
P r e g ã o Eletrônico SRP nº 070/2016-SMS, e
conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Aqui
sição
ou
Cont
Valor
Q.
Q.
Valor
Lote Item rataç
Unitá
LICIT U.F. Solici
Total
Nº.
n.º
ão
rio
ADA
tada
R$
de
R$
(desc
rição
):
Flufe
nazin
a, sal
enant
ato,
25mg
/ml,
injetá
R$
vel
AMP
R$
15
15.1
1.000
3.600
ampo
OLA
3,600
,00
la 1
ml.
MAR
CA:
CRIS
TALI
A -S
(SP)
Valor Total do Lote
R$ 3.600,00
Hidro
cortis
ona,
Succi
nato

19

23

Sodic
o
100m
g Po
Liofili
zado
Frasc
FRAS
o
CO
19.1 Ampo 2.000
/AMP
la
OLA
Com
Dilue
nte,
Uso
Im/Iv.
MAR
CA:
BLA
USIE
GEL
(SP)
Valor Total do Lote
Prom
etazi
na
25mg
/ml
soluç
ão
injetá
vel,
ampo
AMP
23.1
5.000
la
OLA
com
2ml,
uso
im/iv.
MAR
CA:
SAN
VAL
(SP)
Valor Total do Lote

R$
R$
5.100
2,550
,00

R$ 5.100,00

R$
R$
5.500
1,100
,00

R$ 5.500,00
R$
14.20
Valor Total da Planilha =====> 0,00

1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA,
relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser
firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a
Administração Pública Municipal a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando
facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a
aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
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mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos ou supressões que se
fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº
8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada,
não
se
responsabilizando
o
PROMITENTE
CONTRATANTE
por
nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas
selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para
que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da
presente licitação correrão pelos Projetos/Atividades e
Elementos de Despesa referenciados em edital ou
àqueles informados pela unidade requisitante da
licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de
Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso
é o valor ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO
para o(s) lote(s) 15, 19 e 23 resultantes do resultado
da licitação e constante(s) da proposta apresentada
no Pregão Eletrônico SRP nº. 070/2016-SMS , que
faz
parte
integrante
deste
instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o
valor total estimado de R$ 14.200,00 (QUATORZE
MIL E DUZENTOS REAIS), fixos, inclusos todos os
custo e despesas decorrentes de transporte
CIF/Vitória
da
Conquista,
seguros,
tributos,
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e
todos os custos de qualquer natureza necessários à
perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração
Municipal em até 30 dias após o recebimento e
emissão da Nota Fiscal, através de crédito em conta
corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos
materiais e ou serviços atestados pela Unidade
Requisitante da licitação, que procederá conferência
dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o
“atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal,
que deverá vir acompanhada do DANFE e/ou RANFS,
apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da
conformidade da Nota Fiscal apresentada pela
CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica será exigido, sempre que a nota fiscal for

eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço RANFS - será exigido, nos casos de prestadores de
serviço sediados fora do Município de Vitória da
Conquista, cuja nota fiscal não seja emitido por este
Ente, mas que executarem o serviço neste Município,
conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela
CONTRATANTE nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas
que possam de qualquer forma prejudicar a
CONTRATANTE.
3.4.2.
Inadimplência
de
obrigações
da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por
conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no
contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido
poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao
ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x
VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao
valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado
segundo a fórmula:
I=

(6
100)
365

/

N = Número de dias entre a data limite prevista para o
pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto
contratado
deverá
ser
apresentado
pela
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no mínimo
de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro
dos prazos estabelecidos na sua proposta, após
assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis,
nas formas previstas na legislação vigente
3.8. A entrega do material, por parte da
CONTRATADA, para a Unidade Requisitante
mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo deste
edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei
3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de
recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam
de sua competência ou dos quais seja responsável ou
substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis,
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salvo quando, por algum fato ou motivo
superveniente, as obrigações para uma das partes
tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se
deste modo, uma quebra do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser cumprido entre as
partes todos os requisitos e procedimentos
determinados pelo Edital de Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula
“3.11” a CONTRATADA deverá solicitar formalmente
a CONTRATANTE, por meio da Gerência de
Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os
devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE,
estudo de mercado que comprove a situação fática
descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso
d e Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá
validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura, conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº
8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos
quantos necessários, para atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, unidade requisitante do
presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente
Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s) conforme disposições nele constantes,
sem prejuízo da cobrança da multa correspondente
ao período total do atraso, respeitado o disposto na
cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura firmados, sob
pena de cancelamento da presente Ata com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no
endereço mencionado no Edital, Parte B - das
Disposições Específicas do Certame deste edital
ou no local previamente definido, em até 10 (dez)
dias corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão
da Administração
Pública
responsável
pelo
gerenciamento da Ata de Registro de Preços
(Coordenação de Apoio Técnico Administrativo),
nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do
Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação em referência, como condição
para celebração do contrato ou instrumento
equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal
quando convocado, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação, durante o período de vigência desta Ata
de Registro de Preços, para assinatura do contrato de
fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais ou serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no

total ou em parte com o objeto desta licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito
de
Termo
de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços
ou documento equivalente, com vistas a realizar a
retirada de tais documentos junto à Administração
Municipal para assinatura e devolução junto ao
Órgão Gerenciador (Coordenação de Apoio
Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de
Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da
Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-7412 / 34297410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser
convocado a qualquer momento, durante o período de
vigência deste Registro de Preços, para assinatura do
contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
ESTADO DA BAHIA, observados os critérios e
condições estabelecidas neste edital, poderá
contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados,
respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem
ou serviço do licitante e obedecida à ordem de
classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA
convocada não assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços
registrados, obedecendo à ordem de classificação,
propondo a contratação do fornecimento dos
materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Administração poderá
realizar nova licitação, perdendo o participante desta
Ata de Registro, a critério da administração, o direito
de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de
Preços terão sua vigência conforme as disposições
contidas no Edital e nos respectivos contratos,
obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas
condições
contratuais
registradas,
acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento,
Entrega e Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de
serviço(s)
estará
perfeitamente
caracterizado
mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade
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gestora da despesa, com posterior encaminhamento
da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s) (Pedido(s))
aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens
e unidades de acondicionamento o número do lote e
validade, quando necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser
entregues contendo rótulos com todas as informações
sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos
do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter
o(s) lote(s) de fabricação de cada produto a ser
entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s)
respectiva(s) unidade(s) requisitante(s) da licitação,
que procederá a verificação da conformidade do
material com a(s) especificação(ões), no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade
requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo
do(s) produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA
pela perfeita execução deste documento de
compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá
por
conta
da PROMITENTE
CONTRATADA, toda e qualquer despesa com
ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a
corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os materiais em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas às disposições previstas na
legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto
Municipal nº 13.558/2010 e disposições previstas no
respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá
ser realizada, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor/prestador,
mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, a Administração
Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l i b e r a r a CONTRATADA do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade, se

confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão
Gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos
termos e prazo fixado pelo órgão da Administração
Publica responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto
Municipal nº 13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não
implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá
de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços
que se apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após
cumprir todos os requisitos previstos no Item 18 das
Disposições Gerais deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de
Preços proceder ao acompanhamento da execução
do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do
PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE
CONTRATADA
de
total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE
do Registro de Preços, através da Unidade
Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas
à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou
defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão
central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências
necessárias para a regularidade da execução do
contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE
CONTRATADA, a verificação da execução já
realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central
de controle, acompanhamento e avaliação financeira
de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as
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condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas
dependências, de empregados da PROMITENTE
CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente
ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
PROMITENTE CONTRATADA , quaisquer ônus
decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou
prestação de serviços de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer proposição de fornecimento/prestação de
serviço em desacordo com as especificações do
objeto da licitação
9.4.
A
PROMITENTE
CONTRATADA
se
comprometerá a atender com presteza às
reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção,
sem ônus para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de
Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será
notificado
para
retirá-los
imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem
pela perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado
quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de
Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso
de
Fornecimento/Prestação
de
Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente,
no
prazo
estabelecido
pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por
atraso injustificado, sujeitará a CONTRATADA à multa
de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, conforme o caso, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede
que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia
prestada, além da perda desta, a PROMITENTE
CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à PROMITENTE
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura
imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a PROMITENTE CONTRATADA da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração,
nas seguintes hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente
fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço
registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que
deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a
Administração poderá proceder à negociação com o
fornecedor ou prestador de serviços, visando à
revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o
endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no link
abaixo citado, considerando cancelado o preço
registrado a partir da data da publicação;
http://www.dom.pmvc.ba.gov.br/
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA poderá
solicitar o cancelamento do preço registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências
deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao
Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de
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Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele
estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do
respectivo Edital e seus anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente Registro de preço com Compromisso
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) em 01 (uma)
via de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Vitória da Conquista - BA, 23 de março de 2017.
______________________________________
CERES NEIDE ALMEIDA COSTA
______________________________________
DROGAFONTE LTDA
Testemunhas:
_____________________________
_____________________________
REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
243/2016

__D959A48777__

Reajuste e Reequilíbrio Econômico-Financeiro –
Ata de Registro de Preços nº 243/2016
Conforme processo tombado sob o nº 11600/2017,
cujo teor seja negociação tramitada pelo órgão
gerenciador das Atas de Registro de Preço, a
gerência de compras – Núcleo de Sistema de
Registro de Preços, previsto no Decreto Municipal n°
15.499 de 12/11/2013 art. 5º § 8º, com o requerimento
de Reajuste e Reequilíbro Econômico-Financeiro da
Ata de Regisro de Preços nº 243/2016, oriundo do
pregão Eletrônico 089/2016, com a empresa
FRANCISCO JOSÉ SANTOS JUNIOR & CIA LTDA ME; Após a verificação dos elementos que justiquem
a alteração nos preços registrados, fica autorizado o
reajuste dos preços consignados passando a
vigorarem conforme segue:
Espec
ificaç
ão
Valor
Q.
Item dos
Unitár Valor
LOTE
Apres Licita
Núme produ
io
Total
Nº.
ent.
da mensa Anual
ro tos/se
rviços
l
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os
PRES
TAÇÃ
O DE
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ÇO
DE

1

1.1

CARG
A
E
DESC
ARGA
DE
MERC
ADOR
IAS
COMP
REEN
DEND
O
ITENS
DA
ALIME
NTAÇ
ÃO
ESCO
LAR,
MATE
RIAL
DIDÁT
ICO,
MATE
RIAL
DE
HIGIE
NE E
LIMPE
ZA,
MÓVE
IS E
EQUI
PAME
NTOS
,
A
SERE
M
EXEC
UTAD
OS
NAS
DEPE
NDÊN
CIAS
DA
SEDE,
DAS
UNID
ADES
ESCO
LARE
S
E
OU
EM
OUTR
OS
ÓRGÃ
OS
LOCAI
S DO
MUNI
CÍPIO
DE

UNI

240

2.500, 600.00
00
0,00
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VITÓ
RIA
DA
CONQ
UISTA
.
PREVI
SÃO
DE
CONT
RATA
ÇÃO
É DE
20
SERVI
ÇOS
MENS
AIS
DURA
NTE
UM
PERÍ
ODO
ESTI
MADO
DE 12
MESE
S.
Subtotal Lote 01

600.00
0,00
600.00
Valor Total Planilha =====>
0,00

Vitória da Conquista – BA, 23 de março de 2017.
Gildásio de Oliveira Carvalho
Secretário Municipal de Administração (SEMAD)
Marcelo Marques de Góes Guerra
Coordenador de Material e Patrimônio (SEMAD)
Márcio Rogério Santana do Prado
Gerente de Compras (SEMAD)
Andréia Santos Azevêdo
Núcleo de Sistema de Registro de Preço (SEMAD)
DISPENSA
ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 015/2017
SMS

__D959A48753__

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.041/2017
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois
mil e dezessete, reuniu-se a Comissão Especial de
Licitação, composta pelos seguintes membros:
Presidente, Sra. Valdirene Alves Macedo , primeiro
(a) relator(a), Sra. Zilmária Pereira dos Santos e
segundo(a) relator(a) Sr. Adriano Pereira dos Anjos,
com a finalidade de apreciar o pedido formulado pela

Secretaria Municipal de Saúde, através da CI nº
020/2017 – Gabinete da Secretária de Saúde, tendo
como ordenadora de despesas a Srª. Ceres Neide
Almeida Costa, referente à contratação direta por
dispensa de licitação, com o objetivo de contratar o
BANCO DO BRASIL S.A, inscrita no CNPJ sob o nº
00.000.000/0001-91, com endereço n o S T SAUN
Setor de Autarquias Norte, s/nº, Quadra 05, Bloco
B,Torre I, Sala 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701,
801,901, 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 1501, 1601,
Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70.040-912, para
prestação de serviços d e o r d e m bancária, com
utilização da ferramenta O B N – O r d e m Bancária
Nacional, para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde, c o m v i s t a s a p e r m i t i r a
movimentação d o s repasses federais p e l o s entes
governamentais beneficiários,
sem ô n u s p a r a o
município, com contrato que terá duração da data da
s u a assinatura a t é 3 1 d e dezembro d e 2017.
Considerando que se trata de aquisição e serviço de
ordem bancária sistema OBN pelo Banco do Brasil
S/A para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde de Vitória da Conquista com o
escopo de permitir a movimentação dos repasses
federais pelos entes governamentais beneficiários. A
referida hipótese de Dispensa encontra-se estampada
no artigo 24 inciso VIII da Lei 8.666/93, a licitação
será dispensável: (...) para aquisição, por pessoa
jurídica de direito público interno, de bens
produzidos ou serviços prestados por órgão ou
entidade que integre a Administração Pública e
que tenha sido criado para esse fim específico em
data anterior a vigência desta Lei, desde que o
preço contratado seja compatível com o praticado
no
mercado. Neste sentido, a contratação se
enquadra nas características elencadas no artigo
acima descrito. Uma vez comprovado o cumprimento
dos requisitos legais, deve-se atentar a necessidade
de formalizar o procedimento d e dispensa, como se
depreende do art. 26 da Lei 8.666/93. Cabe ressaltar,
que na confecção do contrato discutido deve-se incluir
na cláusula quarta, parágrafo consignado que os
serviços de pagamento eletrônico de empenho/OBN
serão processados sem cobrança de tarifas, nos
termos dos decretos federais de números 6.170/2007
e 7.507/2011. Portanto, amparados no artigo 24 inciso
VIII da Lei 8.666/93, bem como no Parecer nº
099/2017, emitido pela Procuradoria Geral do
Município/ Secretaria Municipal de Saúde, assinado
pelo advogado do município Andrei Salomão, resolve
a Comissão Permanente de Licitação, julgar
dispensável o processo licitatório. Nada mais havendo
a tratar, eu, Zilmária Pereira dos Santos, Primeiro (a)
Relator (a), lavrei a presente ata que dato e assino
juntamente com os demais membros da Comissão.
Vitória da Conquista, 22 de março de 2017.
Valdirene Alves Macedo
Presidente Comissão de Licitação
Zilmária Pereira dos Santos
Primeira Relatora
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Adriano Pereira dos Anjos
Segundo Relator
Adjudico e Homologo
Ceres Neide Almeida Costa
Secretária Municipal de Saúde
ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017FSVC

__D959A48757__

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2017
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois
mil e dezessete, reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitação, presidida pelo Sr. Cleyson Marques
Rodrigues, tendo como primeiro relator o Sr Mauro
Fernandes Teles e como segunda relatora a Sra.
Geovana Alves França para apreciar pedido de
dispensa de licitação, efetuado pela Fundação Pública
de Saúde de Vitória da Conquista, tendo como
ordenador de despesa o Sr Felipe Oliveira Bittencourt,
no intuito de analisar o processo administrativo para
contratação
da
empresa NOVA MAT MED
COMERCIO
DE
PRODUTOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ 17.340.173/000151 sediada na Avenida Maceio nº 365, Bairro Brasil,
Municipio de Vitoria da Conquista – BA, CEP
n°45.051-340. O referido processo objetiva a
aquisição de soluções para dar continuidade aos
atendimentos do Hospital Municipal Esaú Matos. A
responsável pelo Núcleo de Farmácia da FSVC
através dos documentos anexos aos autos justifica
que houve fracasso no processo licitatório, Pregão
Eletrônico 063/2016, no qual constavam os insumos
solicitados neste processo de dispensa. O novo
processo de licitação ja foi solicitado registrado sob o
nº PE 011/2017 processo adminstrativo 032/2017, no
entanto o saldo o saldo atual disponivel não é
suficiente para suprir a demanda até a conclusão do
processo licitatorio. Observa-se ainda que a escolha
da empresa se deu pela apresentação de menor
preço com a realização de pesquisa de mercado. A
comissão realizou ainda a verificação e atualização
das certidões de regularidade fiscal e trabalhista que
estavam vencidas na data de elaboração desta ata. O
art. 24, inciso IV da Lei 8666/93, diz ser dispensável a
licitação “nos casos de emergência ou de calamidade
pública,
quando
caracterizada
urgência
de
atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares, e somente para os bens necessários
ao atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos”. A saúde pública tem natureza de serviço
público essencial indelegável, sendo garantida a sua

continuidade
e
tornando-se
ininterrupta
em
decorrência de sua própria natureza de serviço
essencial. Sua essencialidade advém do fato de que
a má-prestação ou interrupção da assistência à saúde
pode levar à morte do cidadão que dela precisa.
Objetiva-se, então, proporcionar condições mínimas
de vida saudável a todos os munícipes, sem
interrupção, sob pena de transgredir direitos
constitucionais a eles assegurados. Desta forma,
caracteriza-se a emergência deste atendimento, no
intuito de não interromper os serviços de assistência à
saúde da população prestada pelo Hospital Municipal
Esaú Matos. Portanto, com base nos fatos citados
acima, no artigo 24, IV, da Lei 8.666/93 e no parecer
jurídico, nº 062/2017, emitido pela Procuradoria
Jurídica da FSVC, resolve a Comissão de Licitação
julgar dispensável o processo licitatório. O valor do
contrato é de R$ 2.502,00 (dois mil quinhentos e dois
reais), sendo sua vigência de 120 (cento e vinte) dias
a partir da assinatura do mesmo. Nada mais havendo
a tratar eu, Mauro Fernandes Teles , primeiro relator,
lavrei a presente ata que dato e assino juntamente
com os demais membros da Comissão.
Vitória da Conquista, 16 de março de 2017.
Cleyson Marques Rodrigues
Presidente da Comissão de Licitação
Mauro Fernandes Teles
Primeiro Relator
Geovana Alves França
Segunda Relatora
Adjudico e Homologo
Felipe Oliveira Bittencourt
Diretor Geral
INEXIGIBILIDADE
__D959A48779__

ATA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN
011/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.208/2017

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois
mil e dezessete, reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitação, composta pelos seguintes membros:
Presidente, Srª. Damares Moura Pereira de Brito ,
primeiro relator, o Srº. Marcelo Marques de Góes
Guerra e segunda relatora, a Srª. Luciana Rosa da
França, para apreciar pedido formulado pela
Secretaria
de
Governo/SEGOV, através da
Comunicação Interna nº 043/2017, tendo por
ordenador de despesa o S r º . Marcos Antônio de
Miranda Ferreira, referente à viabilidade de
contratação direta, por Inexigibilidade de licitação da
pessoa jurídica PRÁTICA CONTABILIDADE EIRELIEPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.238.995/0001-75,
objetivando a prestação de serviço de auditoria
operacional financeira e tributária na Empresa
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Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista EMURC. Preceituam a CF de 1988 em seu art. 37,
inc. XXI, bem como a Lei 8.666/93, art. 2º que a
Administração Pública deve realizar procedimento
licitatório antes de proceder à contratação de bens,
serviços e alienações. A exceção à regra de licitar,
conforme o permissivo constitucional está prevista
também na Lei nº 8.666/93, especificamente nos
artigos 24 e 25, quando versa, sobre inviabilidade
jurídica de competição, o que acarreta a
inexigibilidade de licitação, já que o procedimento
licitatório torna-se mecanismo inadequado para
obtenção do resultado pretendido. A partir da análise
da documentação constante nos autos do
procedimento administrativo em tela, pode-se verificar
que a contratação em apreço procede em razão de
tratar-se de serviços técnicos de natureza singular,
com
profissionais
ou
empresa
de
notória
especialização, conforme previsão legal constante no
art. 25, inciso II c/c o art. 13, inciso III da Lei 8.666/93,
devendo o procedimento ser formalizado nos moldes
do artigo 26 do referido diploma legal. No tocante ao
aspecto relacionado à escolha do prestador de
serviço, proponente interessado no pretenso contrato,
bem como, justificativa do preço, a Comissão de
Licitação entende e assevera que a Secretaria de
Governo/SEGOV, enquanto unidade requisitante da
presente demanda, realizou todas as ações
necessárias à escolha, verificação e confirmação dos
valores praticados. Confirmação deste entendimento
está no fato de que no Termo de Referência e na
correspondência que solicita o presente processo, há
manifestação de concordância com a escolha do
fornecedor executante, bem como, com a
compatibilidade dos valores apresentados pelo
pretenso contratado, informação confirmada através
da aposição do S r º . Marcos Antônio de Miranda
Ferreira, Secretário de Governo e responsável pela
contratação analisada Deste modo, considerando as
particularidades do objeto, bem como do prestador de
serviços a ser contratado, a escolha da pessoa
jurídica PRÁTICA CONTABILIDADE EIRELI-EPP ,
delineia-se com base no atendimento ao interesse
público, sendo observados os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade quanto ao
pagamento das despesas decorrentes da contratação.
O objeto a ser avençado terá por Fonte de Recursos
aquela descrita no n° 00 – Tesouro Municipal, cujo
Projeto/Atividade é 2008, Elemento de Despesa nº.
33.90.39.00 e sub elemento: 99. Contrato com
vigência prevista da sua assinatura até 31/12/2017.
O pagamento pela execução dos serviços oriundos do
presente contrato será no importe de R$ 149.800,00
(cento e quarenta e nove mil e oitocentos reais).
Portanto, tendo a Administração verificado o
atendimento da demanda solicitada, resolve, a
Comissão de Licitação julgar INEXEGÍVEL o
processo administrativo em tela com base no art. 25,
inciso II c/c art. 26 da Lei 8.666/93 e no PARECER Nº
019/2017 emitido pela Procuradoria Geral do
Município em 16 de março do corrente ano, assinado
pelo operador do direito Sr.º Átila Carvalho Ferreira
dos Santos. Nada mais havendo a tratar eu, Marcelo
Marques de Góes Guerra, lavrei a presente ata, que

dato e assino juntamente com os demais membros da
Comissão.
Vitória da Conquista, 22 de março de 2017.
Damares Moura Pereira de Brito
Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Marques de Góes Guerra
Primeiro Relator
Luciana Rosa da França
Segunda Relator
Adjudico e Homologo
Herzem Gusmão
Prefeito Municipal
__D959A48780__

ATA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN
012/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.758/2017
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois
mil e dezessete, reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitação, composta pelos seguintes membros:
Presidente, Srª. Damares Moura Pereira de Brito ,
primeiro relator, o Srº. Marcelo Márques de Góes
Guerra e segunda relatora, a Srª. Luciana Rosa da
França, para apreciar pedido formulado pelo
Gabinete
Civil/GAC, através
da Comunicação
Interna nº 171/2017, tendo por ordenador de despesa
o S r º . Marcos Antônio de Miranda Ferreira ,
referente à viabilidade de contratação direta, por
Inexigibilidade de licitação da pessoa jurídica
ISMERIM ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP ,
inscrita no C N P J sob o nº 05.087.278/0001-61,
objetivando a prestação de serviços técnicos
profissionais de assessoria e consultoria jurídica de
natureza singular com ênfase no assessoramento de
ações judiciais na 2ª instância no Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, no Tribunal Regional Federal da
1ª Região e Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região, no Superior Tribunal de Justiça e no
Supremo Tribunal Federal, nas ações em que o
Município figurar como parte, além da atuação
perante o Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia e Tribunal de Contas do Estado da
Bahia referentes às denúncias, termos de ocorrência
e prestação de contas. Preceituam a CF de 1988 em
seu art. 37, inc. XXI, bem como a Lei 8.666/93, art. 2º
que a Administração Pública deve realizar
procedimento licitatório antes de proceder à
contratação de bens, serviços e alienações. A
exceção à regra de licitar, conforme o permissivo
constitucional está prevista também na Lei nº
8.666/93, especificamente nos artigos 24 e 25,
quando versa, sobre inviabilidade jurídica de
competição, o que acarreta a inexigibilidade de
licitação, já que o procedimento licitatório torna-se
mecanismo inadequado para obtenção do resultado
pretendido. A partir da análise da documentação
constante nos autos do procedimento administrativo
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em tela, pode-se verificar que a contratação em
apreço procede em razão de tratar-se de serviços
técnicos de natureza singular, com profissionais ou
empresa de notória especialização, conforme
previsão legal constante no art. 25, inciso II c/c o art.
13, inciso III da Lei 8.666/93, devendo o procedimento
ser formalizado nos moldes do artigo 26 do referido
diploma legal. No tocante ao aspecto relacionado à
escolha do prestador de serviço, proponente
interessado no pretenso contrato, bem como,
justificativa do preço, a Comissão de Licitação
entende e assevera que o Gabinete Civil/GAC,
enquanto unidade requisitante da presente demanda,
realizou todas as ações necessárias à escolha,
verificação e confirmação dos valores praticados.
Confirmação deste entendimento está no fato de que
no Termo de Referência e na correspondência que
solicita o presente processo, há manifestação de
concordância com a escolha do prestador de serviço,
informação confirmada através da aposição do Srº.
Marcos Antônio de Miranda Ferreira, Chefe do
Gabinete Civil e responsável pela contratação
analisada.
Deste
modo,
considerando
as
particularidades do objeto, bem como do prestador de
serviços a ser contratado, a escolha da pessoa
jurídica Ismerim Advogados Associados - EPP ,
delineia-se com base no atendimento ao interesse
público, sendo observados os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade quanto ao
pagamento das despesas decorrentes da contratação.
O objeto a ser avençado terá por Fonte de Recursos
aquela descrita no n° 00 – Tesouro Municipal, cujo
Projeto/Atividade é 2002 e Elemento de Despesa
nº. 33.90.39.99 (sub-elemento 01). Contrato com
vigência prevista da sua assinatura até 31/12/2017.
O pagamento pela execução dos serviços oriundos do
presente contrato será no importe de R$ 144.000,00
(cento e quarenta e quatro mil reais). Portanto,
tendo a Administração verificado o atendimento da
demanda solicitada e constatado que o valor
praticado pelo pretenso contratado corresponde
àquele praticado no mercado, resolve, a Comissão de
Licitação
julgar
INEXEGÍVEL
o
processo
administrativo em tela com base no art. 25, inciso II
c/c art. 26 da Lei 8.666/93 e no PARECER Nº
015/2017 emitido pela Procuradoria Geral do
Município em 23 de fevereiro do corrente ano,
assinado pelo operador do direito Sr.º Átila Carvalho
Ferreira dos Santos. Nada mais havendo a tratar eu,
Marcelo Márques de Góes Guerra , lavrei a presente
ata, que dato e assino juntamente com os demais
membros da Comissão.
Vitória da Conquista, 23 de março de 2017.
Damares Moura Pereira de Brito
Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Márques de Góes Guerra
Primeiro Relator
Luciana Rosa da França
Segunda Relatora

Adjudico e Homologo
Herzem Gusmão
Prefeito Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO
__D959A48758__

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2017FSVC

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2017.
Tipo: Registro de Preços/ Menor preço por lote.
Abertura: 07/04/2017, às 14h:30,hora de Brasília/DF.
Objeto: aquisição de medicamentos estéreis. Local da
disputa e Edital: no site www.licitações-e.com.br.
Informações: (77)3420-6246 Bárbara T. Santos de
Brito.
__D959A48759__

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº013/2017FSVC

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº013/2017.
Tipo: Registro de Preços/ Menor preço por lote.
Abertura: 10/04/2017, às 14h:30,hora de Brasília/DF.
Objeto: aquisição de formulas infantil e suplementos
alimentares. Local da disputa e Edital: no site
www.licitações-e.com.br. Informações: (77)3420-6246
Bárbara T. Santos de Brito.
__D959A48761__

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2017FSVC

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2017.
Tipo: Registro de Preços/ Menor preço por lote.
Abertura: 04/04/2017, às 15h:30,hora de Brasília/DF.
Objeto: aquisição de cateter 3F. Local da disputa e
Edital: no site www.licitações-e.com.br. Informações:
(77)3420-6246 Bárbara T. Santos de Brito.
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N.º004/2017
__D959A48781__

AVISO DE SUSPENSÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º004/2017
Processo nº 14.428/2017
O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA BAHIA, através da PREGOEIRA DA LICITAÇÃO ,
consoante atribuições previstas na legislação vigente
torna público a SUSPENSÃO DO PROCESSO
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LICITATÓRIO em epígrafe tendo em vista a
necessidade de adequar as especificações do objeto
da licitação de modo a ampliar a disputa,
Vitória da Conquista – BA ,23 de março de 2017.
Valmira Santos Oliveira
Mat. n.º 01.3531-3
Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL
__D959A48760__

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017FSVC

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017.
Tipo: Registro de Preços/ Menor preço por lote.
Abertura: 06/04/2017, às 09h:00 ,hora de
Brasília/DF.
Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios. O Pregão será realizado em sessão
púbica na Av. Macaúbas, 100, Bairro Patagônia,
Vitória da Conquista - BA. Informações: (77)34206246 Mª de Fátima S. de Oliveira.
__D959A48762__

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017FSVC

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
Tipo: Registro de Preços/ Menor preço por lote.
Abertura: 05/04/2017, às 09h:00 ,hora de
Brasília/DF. Objeto: prestação de serviços de
transportes de passageiros e de materiais. O
Pregão será realizado em sessão púbica na Av.
Macaúbas, 100, Bairro Patagônia, Vitória da
Conquista - BA. Informações: (77)3420-6246 Mª de
Fátima S. de Oliveira.
__D959A48763__

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017FSVC

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017.
Tipo: Registro de Preços/ Menor preço por lote.
Abertura: 04/04/2017, às 09h:00 ,hora de
Brasília/DF. Objeto: prestação de serviços de
perfuração de poços artesianos. O Pregão será
realizado em sessão púbica na Av. Macaúbas, 100,
Bairro Patagônia, Vitória da Conquista - BA.
Informações: (77)3420-6246 Mª de Fátima S. de
Oliveira.

CONVITE
ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES Nº 1 (DOCUMENTOS) E Nº 2
(PROPOSTA) APRESENTADA NA LICITAÇÃO POR
CARTA CONVITE Nº 1/2017R.

__D959A48776__

Às nove horas e quatorze minutos do dia 23 (vinte e
três) de março de 2017, na sala de reuniões da,
EMURC, situada na Praça Tancredo Neves 95, Centro
– Vitória da Conquista, Estado da Bahia reuniu-se a
Comissão de Licitações da EMURC, designada pela
Portaria nº 03/2017 composta pelos seguintes
membros: Sra. Lys Freitas de Oliveira, Presidente,
Sr. Adriano Nascimento do Carmo, Primeiro Relator,
Eduardo Augusto Brito Arêas , Segundo Relator e
Sra. Sisa da Silva Carvalho Soares , Secretária, para
processamento da licitação supra. Aberta a Sessão
pela Presidente da Comissão e de posse da
documentação apresentada deu-se início aos
trabalhos. O edital foi publicado no Diário Oficial do
Município, Edição nº 1.837 – Ano 10 – Página 208 de
16 de março de 2017 e no mural da empresa.
Retiraram o edital (cinco) empresas, sendo elas: 1 –
AJ Comércio e Serviços Ltda., 2 – Elétrica Brasil
Comércio de Materiais Elétricos Ltda., 3 – DM
Comércio Eletrônico Ltda., 4 – Edllus Ltda. ME e 5 MR Materiais para Construção Ltda.. Apenas
compareceram ao presente certame 3 empresas,
sendo elas: 1 – AJ Comércio e Serviços Ltda.,
representada pelo senhor Gilson Morais Silva,
proprietário, 2 – DM Comércio Eletrônico Ltda., sem
representante e 3 - Elétrica Brasil Comércio de
Materiais Elétricos Ltda., representada pelo senhor
Vanderval de Almeida Silva, proprietário. Em seguida
foram recebidos os envelopes, devidamente lacrados,
referentes à habilitação. Conferidos os documentos de
habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e
técnica, todas as empresas foram declaradas
habilitadas,
em
razão
da
regularidade
da
documentação apresentada. Não havendo nenhuma
manifestação acerca da fase de habilitação, todas as
empresas participantes renunciaram expressamente o
direito a recurso. Em seguida foram recebidos os
envelopes com as propostas de preço, devidamente
lacrados. Abertos os envelopes com as propostas de
preço, foram apresentados os seguintes preços: R$
54.071,10 da empresa Elétrica Brasil Comércio de
Materiais Elétricos Ltda., R$ 58.800,00 da empresa AJ
Comércio & Serviços Ltda. – ME e R$ 59.652,90 da
empresa DM Comercial Eletrônico Ltda. Em razão da
proposta apresentada, a empresa Elétrica Brasil
Comércio de Materiais Elétricos Ltda. foi declarada
vencedora, tendo eleita a melhor proposta, com menor
preço global e compatível aos praticado no mercado e
dentro dos parâmetros exigidos pela EMURC. Não
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havendo novas manifestações, renunciando todas as
empresas, novamente, o direito ao recurso. Assim
sendo, remetemos a documentação ao Senhor Diretor
Presidente para conhecimento e homologação. Nada
mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada
a reunião às dez horas e vinte três minutos e eu, Sisa
da Silva Carvalho Soares, Secretária, lavrei a presente
ata, que ora dato e assino em conjunto com os demais
membros da comissão.

17

563761
560560

Vitória da Conquista, 23 de março de 2017.
561610

Lys Freitas de Oliveira
Presidente
Adriano Nascimento do Carmo
Primeiro Relator

563270

Sisa da Silva Carvalho Soares
Secretária
Gilson Morais Silva
AJ Comércio e Serviços Ltda.

563977

Vanderval de Almeida Silva
Elétrica Brasil Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
562984

OUTROS
RELATÓRIO DE RECURSOS - DEFESA PRÉVIA 22/03/2017

__D959A48750__

561428
3A 0px; text-indent: 0px;">DEFESA INDEFERIDA
NR AIT
547183

169363

559992

560570

563760

NR
PROCES
SO
30685/20
16

30989/20
17

31061/20
17

31185/20
17

31210/20

PROPRIE DT
TÁRIO
RESULT
ADO
LAZARO 02/01/201
VENICIO 7
FOGACA
DE
ARAUJO
COMAGR 14/03/201
O PECAS 7
E
SERVICO
S LTDA
JEFFERS 14/03/201
ON
7
WENDEL
L DIAS
MOITINH
O
ANTONI 14/03/201
O
7
AZEVED
O DA
SILVA
MARCEL 14/03/201

SITUAÇÃ
O
561862
DEFESA
INDEFER
IDA
561932
DEFESA
DEFERID
A
(ADVERT
ÊNCIA)
DEFESA
INDEFER
IDA

DEFESA
DEFERID
A
(ADVERT
ÊNCIA)
DEFESA

563762

559184

564218

558792

O SILVA 7

DEFERID
A
(ADVERT
ÊNCIA)

31211/20 MARCEL 14/03/201 DEFESA
17
O SILVA 7
INDEFER
IDA
31234/20 ITANA
20/02/201 DEFESA
17
SANTOS 7
DEFERID
ARAUJO
A
VIANA
31239/20 FRANCIS 15/03/201 DEFESA
17
CO
7
INDEFER
DUARTE
IDA
NOGUEI
RA
31256/20 LUCIANO 14/03/201 DEFESA
17
CORREI 7
INDEFER
A
IDA
GONCAL
VES
31267/20 YURI
14/03/201 DEFESA
17
CERQUE 7
INDEFER
IRA
IDA
FEISTAU
ER
31279/20 LUCIO
14/03/201 DEFESA
17
CANDID 7
INDEFER
O
IDA
NOGUEI
RA
31288/20 VENILSO 14/03/201 DEFESA
17
N
7
INDEFER
SANTOS
IDA
OLIVEIR
A
31301/20 WILLIAN 15/03/201 DEFESA
17
DE
7
INDEFER
OLIVEIR
IDA
A ALVES
31303/20 KEILA
15/03/201 DEFESA
17
LISBOA 7
INDEFER
DA
IDA
SILVA
31306/20 LUIZ
14/03/201 DEFESA
17
FERNAN 7
DEFERID
DO D
A
ERRICO
(ADVERT
OMAE
ÊNCIA)
31307/20 LUIZ
14/03/201 DEFESA
17
FERNAN 7
INDEFER
DO D
IDA
ERRICO
OMAE
31308/20 WALITE 15/03/201 DEFESA
17
DOS
7
INDEFER
SANTOS
IDA
TIGRE
31309/20 LUIZ
15/03/201 DEFESA
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17

565813

561156

565071

562782

564174
563965

564816

561415

563739

563126

545576

548828

562982

FERNAN 7
DO D
ERRICO
OMAE

31310/20 FLORIVA 14/03/201
17
LDO
7
PEREIRA
CRUZ
31311/20 GISLENE 15/03/201
17
BRITO
7
NASCIM
ENTO
31312/20 CARMELI 14/03/201
17
TO
7
RODRIG
UES DO
PRADO
31314/20 CAMILA 15/03/201
17
CARMO 7
DE
MORAIS
31315/20 TIAGO
14/03/201
17
DUTRA 7
SANTOS
31316/20 JOSAFA 15/03/201
17
R
7
RODRIG
UES DA
MATA
31317/20 JOSAFA 15/03/201
17
R
7
RODRIG
UES DA
MATA
31318/20 ALEXSA 15/03/201
17
NDRO
7
CARMO
DA
SILVA
31319/20 DURVAL 15/03/201
17
LEMOS 7
MENEZE
S
31322/20 PEDRA 15/03/201
17
DO SOL 7
TRANSP
ORTES
LTDA ME
31323/20 SANDRA 15/03/201
17
MARCIA 7
LOPES
SILVA
31324/20 MOVEL 14/03/201
17
MOTORE 7
SE
VEICULO
S LTDA
31327/20 SALUSTI 14/03/201
17
ANO
7

INDEFER
IDA
562327

31328/20
17

DEFESA
INDEFER
IDA
560836
DEFESA
DEFERID
A

31329/20
17

564180

31330/20
17

DEFESA
INDEFER
IDA

566856

31331/20
17

561943

31332/20
17

DEFESA
INDEFER
IDA
DEFESA
INDEFER
IDA

529962

31338/20
17

558674

31339/20
17

DEFESA
INDEFER
IDA

550089

31342/20
17

DEFESA
INDEFER
IDA

DEFESA
INDEFER
IDA
DEFESA
INDEFER
IDA
DEFESA
INDEFER
IDA
DEFESA
INDEFER
IDA

DOS
SANTOS
SILVA
LUCAS
ANDRAD
E
BATISTA
OTILIA
MEIRA
GOMES
JOCELIA
ROCHA
LIMA DE
BRITO
ADELINO
JOSE
SILVA
FILHO
JACINTO
MAIA
NETO
PERICLE
S CRUZ
FREITAS
ORLAND
O
CARLOS
SILVA
MAIA

IDA
15/03/201 DEFESA
7
INDEFER
IDA
15/03/201 DEFESA
7
INDEFER
IDA
14/03/201 DEFESA
7
INDEFER
IDA
15/03/201 DEFESA
7
INDEFER
IDA
15/03/201 DEFESA
7
INDEFER
IDA
14/03/201 DEFESA
7
INDEFER
IDA
15/03/201 DEFESA
7
INDEFER
IDA

530003
31352/2017
FABIANA ANGELICA AMORIM LIMA
14/03/2017
DEFESA INDEFERIDA
565404
31355/2017
ANDRE LUIS GOMES MEIRA
16/03/2017
DEFESA DEFERIDA
(ADVERTÊNCIA)
561404
31356/2017
MARISOL PORTO ROCHA
14/03/2017
DEFESA INDEFERIDA

DEFESA
INDEFER
IDA

563827
31359/2017
FABIO MUNIZ MORAES
14/03/2017
DEFESA INDEFERIDA

DEFESA
INDEFER

561972
31361/2017
MATHEUS FAUSTINO RAMOS SILVA
14/03/2017
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DEFESA INDEFERIDA
562488
31362/2017
UESLEI DOS SANTOS ROCHA
15/03/2017
DEFESA INDEFERIDA
561605
31363/2017
169914
31377/2017
KARINA ROSEMBERG MENDES FERRAZ
15/03/2017
DEFESA INDEFERIDA
565274
31396/2017
ZENY ATILA NEVES SANTOS
15/03/2017
DEFESA DEFERIDA
(ADVERTÊNCIA)
560252
31406/2017
NILSA DE OLIVEIRA RIBEIRO
15/03/2017
DEFESA DEFERIDA(
ADVERTÊNCIA)
561406
31420/2017
INEZ MERCIA A FERNANDES
15/03/2017
DEFESA INDEFERIDA

FICHA CADASTRAL
Nome: DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Nome Fantasia: DROGARIA SÃO PAULO
CNPJ – 61.412.110/0842-35
Nome do Responsável Técnico: Antonio Carlos
Pereira Dias
Especialidade: Farmacêutica –
Endereço: Av. Lauro de Freitas, 226
Bairro: Centro - Cidade: Vitória da Conquista
Estado: Bahia
Inscrição no Conselho Regional de Farmácia:
Número: 8390 UF: Bahia
Alvará da Vigilância Sanitária Nº: 210/2017
Telefones de Contato: (11) 3274 - 7400
Endereço do Estabelecimento: Av. Lauro de
Freitas, 226 –Bairro Centro.
Vitória da Conquista – Bahia.
Paulo Henrique de S. Rocha
Coordenação de Vigilância Sanitária
CONTRATO
__D959A48778__

RESUMO DO CONTRATO Nº 052/2017-FSVC

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
CNPJ 15.329.734/0001-96
RESUMO DO CONTRATO nº 052/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Vigilância Sanitária- Fone: 3422-8283
Vitória da Conquista – Ba
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTRATADO: DROGAFONTE LTDA
CONTRATANTE: Fundação Pública de Saúde de
Vitória da Conquista.
(Pregão Eletrônico SRP n.º 026/2016, Ata de
Registro de Preço n.º 059/2016)
OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem
por
objetivo
o FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS ESTÉREIS.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: As
despesas
decorrentes deste contrato ocorrerão por conta da
dotação específica do Orçamento da Fundação
Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2017.
VIGÊNCIA DO
CONTRATO:
23/03/2017 A
23/11/2017.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais).

CADASTRO DE ESTABELECIMENTO

FELIPE OLIVEIRA BITTENCOURT

A Coordenadora da Vigilância Sanitária, no uso de
suas atribuições e atendendo ao disposto no
Parágrafo Único do Artigo 124, da Portaria nº 6, de
29/01/1999, SVS/MS, que aprova a Instrução
Normativa da Portaria SVS/MS, nº 344, de
12/08/1998, faz publicar a aprovação do cadastro
do estabelecimento abaixo denominado, podendo
este dispensar medicamentos de uso sistêmico à
base de substâncias Retinóides da lista “C2” da
referida Portaria.

TERMO ADITIVO

TOTAL: 62
__D959A48773__

CADASTRO DE ESTABELECIMENTO - NOME:
DROGARIA SÃO PAULO S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
113-25/2015

__D959A48774__

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado
da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Praça Joaquim Correia, n.º 55, Centro,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.239.578/0001-00,

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 10 — Edição 1.842
quinta, 23 de março de 2017
Página 108 de 120

doravante
denominada CONTRATANTE,
representada neste ato pelo Exmº. Sr. Prefeito
Municipal HERZEM GUSMÃO PEREIRA, brasileiro,
casado, jornalista e radialista, portador do RG n.º
00.681.076-41/SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º
069.669.265-15, domiciliado na Avenida Ivo Freire de
Aguiar, n.º 94, Bairro Candeias, Vitória da
Conquista/BA, e EMURC – EMPRESA MUNICIPAL
DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ,
empresa sediada na Praça Tancredo Neves, n.º 95 ,
Centro, Vitória da Conquista/BA, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 14.619.761/0001-30, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu
Diretor-Presidente, Sr. José William de Oliveira
Nunes, brasileiro, divorciado, pecuarista, portador do
RG n.º 673141 SSP/BA e do CPF n.º 021.425.205-10,
residente e domiciliado na Rua Belém, n.º 271, 1º
andar, Bairro Ibirapuera, Vitória da Conquista/BA,
CONSIDERANDO erro material no Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato n.º 113-25/2015, referente valor
de antecipação de recurso, solicitada através da C.I.
n.º 120/2016 – GCC-SEMOB, que teria indicado o
valor de setecentos mil reais (e não quatro milhões
de reais, como consta no Primeiro Termo Aditivo ao
referido Contrato);
CONSIDERANDO que os documentos, juntados à
C.I. n.º 116/2017 - GCC-SEMOB (Boletim de
Solicitação de Movimentação de Recursos – BSCA,
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e,
Comprovante de Depósito da Caixa), comprovam que
o valor da antecipação de recurso, do Contrato n.º
113-25/2015, foi de setecentos mil reais;

RESOLVEM celebrar entre si o TERCEIRO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N.º 113-25/2015, DE
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ,
objeto do Ata de Dispensa de Licitação n.º DL
007/2015 e Processo Administrativo n.º 878/2015,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira - Fica retificada a Cláusula
Primeira, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º
113-25/2015, nos seguintes termos:
Onde se lê: Fica antecipado, em caráter excepcional,
o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais),
que corresponde a 6,9% (seis vírgula nove por cento)
do valor total do contrato.
Leia-se: Fica antecipado, em caráter excepcional, o
valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), que
corresponde a 5,12% (cinco vírgula doze por cento)
do valor total do contrato.
Cláusula Segunda - Fica prorrogado o prazo de
vigência do Contrato n.º 113-25/2015, para o dia 31
de dezembro de 2017.
Cláusula Terceira - Ficam mantidas as demais
cláusulas do Contrato ora aditado que não contrariem
o presente Termo Aditivo.
E por estarem assim, justos e acordados, assinam o
presente Termo Aditivo em 03 (três) vias, de igual teor
e forma, na presença das testemunhas abaixo, que
também o assinam, para todos os fins de direito.
Vitória da Conquista/BA, 22 de fevereiro de 2017.
______________________________________
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CONSIDERANDO que o Contrato n.º 113-25/2015, de
Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico
para a implantação do Trecho 1 do Corredor
Perimetral de Integração entre as Zonas Leste e
Oeste de Vitória da Conquista – Loteamentos Cidade
Modelo, Kadija, Conveima 1, Morada dos Pássaros 1
e 3 e Bairro Boa Vista, encontra-se com 23,73% das
obras atestadas e pagas pela Caixa;
CONSIDERANDO a solicitação da prorrogação da
vigência do Contrato de Financiamento n.º 041219671/2014, em virtude de não terem sido concluídas
todas as obras vinculadas ao Contrato n.º 11325/2015;
CONSIDERANDO o período de transição de
Governo, e que existe a necessidade de um prazo
maior para análise situacional e tomada de decisões
referentes às adequações necessárias na nova
gestão municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de correção de erro
material e prorrogação de prazo de vigência do
referido contrato, para sua plena e fiel execução,
conforme autorizam os artigos 57, §1º, inciso II, e 58,
inciso I, da Lei 8.666/93,

________________________________________
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO
DE VITÓRIA DA CONQUISTA - EMURC
TESTEMUNHAS:
1.___________________________________
CPF:
2.___________________________________
CPF:
PORTARIA
__D959A48772__

PORTARIA 06/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 06/2017

Dispõe sobre a lotação de professores da Rede
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Municipal de Ensino, com base no relatório
apresentado pela Comissão de Remoção
instituída pela Portaria nº. 020/2016.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Lei nº 421, de 31 de dezembro de 1987 e Decreto n°
17.422/2017;
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o relatório de conclusão da
Comissão de Remoção nomeada pela Portaria nº.
20/2016, na forma da tabela anexa, contendo as
lotações dos professores excedentes e resultado das
solicitações de remoção, que passarão a ter vigência
com a publicação desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Vitória da Conquista BA, 22 de março de 2017.
MARCELO MELO
Secretário de Educação
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Vitória da Conquista - Bahia
Ano 10 — Edição 1.842
quinta, 23 de março de 2017
Página 111 de 120

SAN 10- de
11/3/ TOS 3679 Cab
eceir
1999 MID 3
LEJ
a
Esco
la
Muni
cipal
Hum
berto
de
MAR
Cam
IA
pos GO
CEI
MES
de
DA 10- Cab
12/3/ SILV 3720 eceir
1999 A
0
a
Esco
la
Muni
cipal
Migu
GIL
el
MAR
Cân
A
dido
CON
–
CEI
CEI
ÇÃO
de
DA 10- Cab
5/4/1 SILV 3764 eceir
999 A
1
a
ERI
ENE
Esco
SOU
la
SA
Muni
SAL
cipal
A
10- irmã
1/6/1 LIM 3823 Barb
999 A
0
osa
Esco
la
Muni
ERI
cipal
ENE
Pedr
SOU
o
SA
Fran
SAL
cisc
A
10- o de
1/6/1 LIM 3823 Mora
999 A
0
is
Esco
RITA
la
DE
Muni
CAS
cipal
SIA
José
BOR
Moz
GES 10- art
12/2/ MAI 1554 Tana
2003 A
30
jura
MAR
Esco
TA
la

20H

40H

M

M/V

MAR
IA
AMO
RIM 1017/2/ SILV 1555
38
2005 A

ROZ
ILDA
ALM
EID
A
NEV
ES
MAG 1017/2/ ALH 1558
2005 AES 13
VAN
DA
REG
INA
DE
SOU
ZA 1017/2/ PINT 1561
2005 O
94

40H

20H

20H

20H

M/V

M

PAT
RICI
A
FOG
1018/7/ UEI
1584
2005 RED
05
O
GON
ÇAL
VES

V

M

VAL
ERI
A
101/4/2 GUS
1575
005 MAO
73
ALM
EID
A
FATI
MA
CRI
STIN
A
SAN
TOS

Muni
cipal
Mari
o
Batis
ta
Esco
la
Muni
cipal
Mari
o
Batis
ta Sala
de
Rec
urso
s
Esco
la
Muni
cipal
Ridal
va
Corr
ea
de
Melo
Esco
la
Muni
cipal
Fran
cisc
o
Antô
nio
de
Vasc
once
los –
CEI
de
Cab
eceir
a
Esco
la
Muni
cipal
Mãe
Vitór
ia de
Petú
Esol
a
Muni
cipal
Padr

20H

M

40H

M/V

20H

M

20H

M

20H

V

20H

V
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XXX

M

XXX
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SAN 105/4/1 TOS
3704
999 DE
8
AND
RAD
E
LEIT
E
LUCI
ANA
105/4/1 NOV
3672
999 AIS
XAVI 6
ER

5/4/1
999

5/4/1
999

6/3/2
000

12/2/
2001

12/2/
2001

MAR
A
CRI
STIA
NE
VIEI
RA
DE
AMO
RIM
MAR
CIA
DE
BRIT
O
PRA
DO
GRA
ZIEL
LE
GUS
MAO
DOS
SAN
TOS
ADR
IAN
A
DE
JES
US
SAN
TOS
FIG
UEI
RED
O
RITA
DE
CAS
SIA
DAS
CHA
GAS
ROC
HA
CRI
STIA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Creche
10Municipal
3671
40H
Senhorinha
8
Cairo

M/V

Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.
Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

103658
Não há
0
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

10Não há
1526
vaga na
5
unidade
e/ou turno
pleiteado.

104316
1

XXX

XXX

XXX

XXX

Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

Escola
10- Municipal
1552 Mãe
60
Vitória de
Petú

40H

M/V

NE 105/3/2 ARA
Não há
9095
001 UJO
vaga na
0
unidade
OLIV
e/ou turno
EIR
pleiteado.
A
CRI
STIA
NE
105/3/2 ARA
9095 Não há
001 UJO
vaga na
OLIV 0
unidade
EIR
e/ou turno
A
pleiteado.
ELIS
ANG
ELA
1024/2/ DE
Não há
1553
2003 SA
vaga na
68
AND
unidade
RAD
e/ou turno
E
pleiteado.
MAR
IA
GAM
ALIE
LIA
DO 1026/2/
S
1554
2003
LIM 81
EIR
Não há
A
vaga na
COU
unidade
TIN
e/ou turno
HO
pleiteado.
ANA
CRI
STIN
1017/2/ A
Não há
1557
2005 SILV
vaga na
08
A
unidade
NOV
e/ou turno
AIS
pleiteado.
ANG
ELI
RIB
EIR
1017/2/ O
1556
2005 DA
Não há
35
SILV
vaga na
A
unidade
POR
e/ou turno
TO
pleiteado.
BEN
JAM
IM
1017/2/ XAVI
Não há
1556
2005 ER
vaga na
94
DOS
unidade
SAN
e/ou turno
TOS
pleiteado.
CLA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
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UDI
A
ROB
ERT
A
1017/2/ RIB
1557
2005 EIR
91
O
SAN
TOS
SILV
EIR
A

17/2/
2005

17/2/
2005

17/2/
2005

17/2/
2005

17/2/
2005

ELIA
NA
POL
VOR
A
DIA
S
ELIZ
ETE
MAR
IA
DE
JES
US
MAR
IVA
NE
DE
JES
US
AND
RAD
E
ROD
RIG
UES
REG
INA
SILV
A
DE
JES
US
LIM
A
VIL
MA
APA
REC
IDA
LEM
OS
AND
RAD
E
CLA
UDI
A

Escola
Municipal
Professora 20H
Iza
Medeiros

M

SUE
LY 1022/2/ PIN
1566
2005 HEI
40
RO
DE
SOU
ZA
FER
RAZ
ONE

22/2/
2005

10- Não há
1558 vaga na
21
unidade
e/ou turno
pleiteado.

XXX

XXX

Escola
10- Municipal
1555 Alice
40H
97
Veloso Nucleadas

M/V

101556
78

XXX

XXX
Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

Creche
10Municipal
1556
40H
Recanto
86
das Águas

Escola
Municipal
10Professora
1557
40H
Lisete
32
Mármore
Pimentel

7/3/2
005

7/3/2
005

7/3/2
005
M/V

7/3/2
005
M/V

7/3/2
005

Y
CAR
DOS
O
BAD
ARO
ALV
ES
ANA
CLA
UDI
A
SAN
TAN
A
DA
MAT
A
SILV
A
CAL
CIDI
A
ROC
HA
E
SILV
A
CLEI
DE
LIM
A
DA
GAM
A
GER
ALD
A
MAR
IA
ROD
RIG
UES
DOS
SAN
TOS
HEL
OIS
A
MAR
A
VIEI

XXX

XXX

Escola
Municipal
10Juiz Dr.
1555
Antônio
46
Helder
Thomaz

20H

M

101566
82

XXX

XXX

XXX

XXX

40H

V/N

Escola
Municipal
10Domingos
1568
40H
de Oliveira
01
- CEI de
Limeira

M/V

101568 Não há
10
vaga na

XXX

Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

10Não há
1567
vaga na
04
unidade
e/ou turno
pleiteado.
Escola
Municipal
10Juiz Dr.
1567
Gildásio
20
Pereira
Castro

XXX
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RA
SAN
TOS
MAN
OEL
REI
NAL 107/3/2 DO
1568
005 SILV
44
A
REG
O

7/3/2
005

7/3/2
005

1/4/2
005

1/4/2
005

1/4/2
005

1/4/2
005

SAN
DRA
LIM
A
PER
EIR
A
SHI
RLE
Y
MAB
EL
FRA
NCO
DA
SILV
A
LAU
RIA
AND
IAR
A
MAR
TINS
DIA
S
CAR
LA
VIEI
RA
SAN
TOS
DAV
INO
DO
NAS
CIM
ENT
O
SILV
A
ELIZ
ANG
ELA
SAN
TAN
A
DOS
SAN
TOS

unidade
e/ou turno
pleiteado.

Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

10- Não há
1571 vaga na
40
unidade
e/ou turno
pleiteado.

101568
95

XXX

XXX

XXX

XXX
1/4/2
005

XXX

XXX

Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

10- Não há
1572 vaga na
20
unidade
e/ou turno
pleiteado.
Não há
10vaga na
1572
unidade
63
e/ou turno
pleiteado.

101576 Não há
89
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

SOU
ZA
IAN
A
SON
ALI 101/4/2 MO
1579
005 RAI
64
S
SILV
A

1/4/2
005

XXX

XXX
1/4/2
005

XXX

XXX
6/4/2
005

XXX

Escola
10- Municipal
1573 Cládio
20H
28
Manoel da
Costa

XXX
8/4/2
005

V

4/7/2
005

MAR
GAR
ETH
CAR
DOS
O
BAR
RET
O
SAN
TAN
A
MAR
LINA
SOL
ANG
E
MAR
INH
O
DE
MAI
A
TAM
E
ARA
UJO
DIA
S
VAL
ERI
A
BEN
JAM
IM
SAN
TOS
FABI
ANA
MAT
IAS
PIN
HEI
RO
RON
ILSO
N
FER
REI
RA

Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

XXX

XXX

40H

M/V

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Escola
10Municipal
1573
Bem
44
Querer

20H

M

101581 Não há
03
vaga na

XXX

XXX

Escola
10- Municipal
1574 José
68
Mozat
Tanajura

101577
35
Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.
Não há
10vaga na
1575
unidade
49
e/ou turno
pleiteado.

10Não há
1575
vaga na
65
unidade
e/ou turno
pleiteado.
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DOS
SAN
TOS
LECI
A
DIA
105/7/2 S
1582
DE
005
OLIV 35
EIR
A

10/4/
2007

11/4/
2007

3/3/2
008

3/3/2
008

3/3/2
008

5/5/2
008

5/5/2

AND
RE
LUIS
COU
TIN
HO
LOU
REI
RO
GUA
CYR
A
COS
TA
SAN
TOS
CAR
LA
ZILE
IDE
TEIX
EIR
A
FARI
A
GRE
ISSY
LEO
NCI
O
REI
S
NIU
ZELI
A
BOR
GES
SOU
SA
LAR
A
NER
I
PRA
TES
SILV
IA
MAR
IA
DOS

unidade
e/ou turno
pleiteado.

Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

101584 Não há
56
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.
10- Não há
1585 vaga na
45
unidade
e/ou turno
pleiteado.
Escola
10- Municipal
1589 José
36
Mozat
Tanajura

XXX

XXX

Não há
10vaga na
1590
unidade
37
e/ou turno
pleiteado.

101589

XXX

26/6/
2014
XXX

XXX

30/6/
2014
20H

Creche
10- Municipal
1588 Vivendo e 40H
20
Aprendend
o

10- Não há
1587 vaga na
82
unidade
e/ou turno
pleiteado.

XXX

008 SAN
TOS
OLIV
EIR
A
MAR
IA
DAJ
UDA
BAR
BOS
7/5/2 A
008 DE
ALM
EID
A
AND
RAD
E

V

M/V

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

30/6/
2014

14/7/
2014

9/3/2
015

KAR
LA
RIB
EIR
O
SOU
ZA
AND
RES
SA
LIM
A
DOS
SAN
TOS
ISA
DOR
A
ESPI
RIT
O
SAN
TO
SEN
A
CIN
THIA
MAL
TA
DOS
SAN
TOS
CRI
STIA
NE
SOU
SA
DOS
SAN
TOS
HILA
NA
RIB

87

Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

101590
29

XXX

XXX

10- Em
1989 estágio
14
probatório

XXX

XXX

10- Em
1594 estágio
01
probatório

XXX

XXX

10- Em
1988 estágio
92
probatório

XXX

XXX

10- Em
1593 estágio
04
probatório

XXX

XXX

10- Em
2407 estágio
49
probatório

XXX

XXX

Não há
vaga na
unidade
e/ou turno
pleiteado.

10-

Em
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9/3/2 EIR
015 O
DOS
SAN
TOS
GIS
ELE
OLIV
EIR
16/3/ A
2015 SILV
A
DE
SOU
SA

18/3/
2015

20/3/
2015

6/4/2
015

22/4/
2015

29/4/
2015

MAU
RA
ALIA
NE
CAR
DOS
O
SAN
TOS
MAR
CIA
LIM
A
DUT
RA
ISAB
ELA
DA
SILV
A
NAS
CIM
ENT
O
UBI
RAT
ANI
A
SOU
ZA
NAS
CIM
ENT
O
ATEI
LSO
N
VIA
NA
DE
OLIV
EIR
A

2407 estágio
18
probatório

XXX

XXX

XXX

XXX

10- Em
2407 estágio
23
probatório

XXX

XXX

10- Em
2407 estágio
13
probatório

XXX

XXX

10- Em
2408 estágio
83
probatório

XXX

XXX

10- Em
2408 estágio
82
probatório

XXX

XXX

XXX

XXX

10- Em
2407 estágio
51
probatório

10- Em
2408 estágio
75
probatório

