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Homologações/Adjudicações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

RE-RATIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para Aquisição de materiais, para o Centro de Atendimento para
Enfrentamento da (Covid-19) e Aquisição de equipamento de Proteção Individual-EPI, para os profissionais
das unidades públicas de Atendimento do SUAS, devido a situação de Emergência em Saúde Pública de
importância Nacional-ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo corona vírus(Covid-19).,para as
secretarias deste Município. O prazo do procedimento serão reduzido a metade do prazo
normal. Isto foi estabelecido pelo Art. 4º. Da Lei 13.979/2020.

A Prefeitura Municipal de Cravolândia-BA, Informa aos interessados que o julgamento e
classificação no dia 19 de agosto de 2020 e a Adjudicação no dia 19 de agosto de 2020, efetuado
pelo Pregoeiro Sr. Zenildo Torres Soares, foi devidamente homologada pela Prefeita Municipal Srª.
Ivete Soares Teixeira Araújo, em 21
de agosto de 2020, em favor das empresas abaixo
relacionada.
Nome da empresa: COMERCIAL VIANNA EIRELI - EPP CNPJ: 04.668436/0001-04
Para o Lote:
I- no valor global R$ 49.420,50 ( Quarenta e nove mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos ).

empresa: LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 09.089140/0001-52
Para o Lote:
II- no valor global de R$ 35.700,00 (Trinta e cinco mil e setecentos reais ).

Nome da empresa: SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA. CNPJ:14.433455/000105

Para os Lotes:
III- no valor global de R$ 14.351,60 ( Quatorze mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos ).
IV- no valor global de R$ 10.497,18 ( Dez mil quatrocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).
A Prefeitura Municipal de Cravolândia-BA, convoca as empresas, para assinar as Atas de Registro de Preços,
imediatamente Cravolândia-BA,21 de agosto de 2020.

Ivete Soares Teixeira Araújo
Prefeita
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Cravolândia
Atas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.002/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 145 /2020
RE-RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 35/2020
Aos vinte dias do mês agosto do ano de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA,
inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763396 /0001-70, com sede na Praça Lomanto Júnior – s/n, Cidade de Cravolândia,
Estado da Bahia, representado pela Senhora IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO, nomeada Prefeita Municipal por
meio de diploma eleitoral, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, portador do RG nº 363.889475-49,
RG:01163372-73, brasileira, casada, com endereço no mesmo acima, no uso da competência que lhe foi atribuída nos
termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o
resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º
002/2020, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) COMERCIAL VIANNA EIRELI - EPP CNPJ:

04.668436/0001-04, com endereço Rua C- Nº. 336, Quadra- D, Centro- Simões Filho-Ba, CEP: 43.700-000,
neste ato representada pelo Senhor, Paulo Sergio Seixas de Magalhães Machado do Carmo, no CPF:
506.490785-00, RG:505128705-SSP/BA. relacionada(s) no Lote I , de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas
nas cláusulas que se seguem.

1- DO OBJETO:
A presente Ata tem por objeto a Aquisição de materiais, para o Centro de Atendimento para Enfrentamento
da (Covid-19), e Aquisição de equipamento de Proteção Individual-EPI, para os profissionais das unidades
públicas de Atendimento do SUAS, devido a situação de Emergência em Saúde Pública de importância
Nacional-ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo corona vírus(Covid-19).,para as secretarias deste
Município., através do menor preço por lote, conforme especificações contidas no Anexo 1 do Edital , por
registro de preços, conforme condições e especificações contidas no Edital de Pregão n.º 002/2020 e seus anexos,
que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. O período de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da publicação em Diário Oficial.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria de Administração.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontram-se indicados nos
quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

VALOR REGISTRADO: R$
cinquenta centavos ).

49.420,50 ( Quarenta e nove mil quatrocentos e vinte reais e

ITEM

DESCRIÇÃO

1

ÁLCOOL EM GEL 70% LT
CX-12

2

ÁLCOOL 70% LIQUIDO 1
LT CX-12

3

LUVA DE PROCEDIMENTO

LOTE- I
UNID
QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

MARCA

CX

50
CX

50

CX

50

R$ 113,00

R$ 5.650,00

JD

R$ 59,00
R$ 53,00

R$ 2.950,00

MEDIX

R$2.650,00
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6

7
8
9

10

11
12

13

14

15

Cravolândia

LATEX CX-100 UND ( M)
LUVA DE PROCEDIMENTO
LATEX PP CX C/100 UND
LUVA DE PROCEDIMENTO
LATEX G CX-100 UND
LUVA DE PROCEDIMENTO
LATEX P CX- 100 UND
MASCARA
CIRURGICA
TRIPLA C/ELASTICO CX C/
50 UNID
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
TOUCA
DESCARTAVEL
PCT C/ 50 UNID
AVENTAL MANGA LONGA
DESCARTÁVEL
PCT/10
UND GRAMATURA 40
MASCARA PFF2

MEDIX
CX

50

CX

50

CX
CX
UND

R$ 53,00

R$ 2.650,00

R$ 53,00

R$ 2.650,00

MEDIX

R$ 53,00

R$ 2.650,00

MEDIX

500

R$ 45,00

R$ 22.500,00

FAVA

50

R$ 4,35

R$ 217,50

PLASTICOR

R$ 0,23

R$ 115,00

TALGE

R$ 12,00

R$ 4.800,00

MEDIX

R$ 4,50

R$ 450,00

KSN

R$ 4,50

R$ 450,00

KSN

R$ 23,00

R$ 1.150,00

R$ 1,24

R$ 248,00

TALGE

R$ 29,00

R$ 290,00

ON CALIPLUS

50

UND

500
UND

400
UND

100
MASCARA
VALVULA

N95

COM

UND

100

PROTETOR
ACETATO

FACIAL

EM

PROPÉ
(SAPATILHA)
DESCARTÁVEL
PACOTE
COM 100
APARELHO DE GLICEMIA
DIGITAL

MEDIX

UND

50

UND

200
UND

10

QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS.

TOTAL

PLASTCOR

R$ 49.420,50

5. DO CONTRATO:
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Cravolândia, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s),
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para retirar a Nota de
Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.
5.2. A partir da assinatura da Ata, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° 002/2020.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I,
podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4. A Prefeitura Municipal de Cravolândia não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para
o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a
Prefeitura Municipal de Cravolândia, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornandoo menor que o obtido em referida licitação.
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5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Cravolândia, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º 2.413/2006.
6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada, no
prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a entrega do material no local determinado, acompanhado da respectiva Nota
Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão
responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator
impeditivo provocado pela Contratada. Mônica de Souza Barbosa Fiscal de Contratos Portaria nº. 021 de
20/02/2018.
6.1.1. No caso do valor do Contrato, representado pela Nota de Empenho não ultrapassar o limite de que trata o inciso II do art. 24,
da Lei nº. 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nas condições referidas no item 6.1.
6.2. A Administração não receberá o serviço fornecido em desacordo com esta Ata e com o Anexo I do Edital de Pregão
nº. 002/2020, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 09.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
dos preços ou correção monetária.
6.4 O (s) pagamento(s) indicado no item 6.2, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMC.
6.5. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e parcial
(receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a comprovação documental
da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, da Fazenda estadual e
municipal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.
6.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão
sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de
2004.
6.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido e atestado.
6.8. A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da
apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
6.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.
6.8.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A despesa para pagamento decorrente do fornecimento do objeto

desta licitação nesta Ata, ocorrerão por conta das Dotações orçamentárias discriminadas na Autorização
para o Fornecimento de Material-AFM.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações
dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles
registrados na ata.
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
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7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o
serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item
5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão n.º 002/2020.
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
referentes às condições firmadas na presente Ata.
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
8.4. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão n.º
002/2020.
8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou
não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
8.7. Deverão ser fornecidos imediatamente nas Secretarias de, após expedição da AF (Autorização de Fornecimento), junto à

Secretaria Municipal de Administração, Praça Lomanto Júnior s/n, Centro Cravolândia/BA. As quantidades
que vierem a ser adquiridas serão definidas na respectiva ORDEM DE FORNECIMENTO e EMPENHO, que
só será emitida dentro do prazo de validade do registro de preços, diretamente e sob os cuidados do
responsável pelo Patrimônio. A entrega faz-se pela existência de apenas um servidor responsável pelo
Patrimônio, o que requer tal organização e planejamento, cumprindo com o programa de eficientização dos
serviços públicos.
9 - DAS PENALIDADES:
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber,
garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ata que:
a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Cravolândia,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão
do contrato.
9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
9.4. Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, e ao
(à) Secretário(a) de Administração, a penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
9.6. As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas nesta Ata.
10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Cravolândia, por intermédio do órgão gerenciador do registro de
preços.
10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos nos termos do subitem anterior.
10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o
órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
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10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados.
12. DA PUBLICIDADE:
12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial, em
conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º 2.413/2006.
12.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial,
conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº 145/2020 o Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2020 e
as propostas, com preços e especificações.
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Santa Inês/BA.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 (três)
vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Cravolândia/BA, 21 de agosto de 2020.
IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO
PRFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CONTRATANTE
Paulo Sergio Seixas de Magalhães Machado do Carmo,
CPF: 506.490785-00, RG:505128705-SSP/BA
COMERCIAL VIANNA EIRELI – EPP

CNPJ: 04.668436/0001-04

CONTRATADO

Testemunhas:
1 ._______________________________

2. _______________________________
Nome: CPF

PARECER JURÍDICO
Opinamos favoravelmente ao presente instrumento por não
infringir as disposições pertinentes à matéria.
Cravolândia - Bahia, 21/08/2020.

Talita Duarte Micheli.
OAB/BA nº.44654
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.002/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 145 /2020
RE- RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 36/2020
Aos vinte dias do mês agosto do ano de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA,
inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763396 /0001-70, com sede na Praça Lomanto Júnior – s/n, Cidade de Cravolândia,
Estado da Bahia, representado pela Senhora IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO, nomeada Prefeita Municipal por
meio de diploma eleitoral, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, portador do RG nº 363.889475-49,
RG:01163372-73, brasileira, casada, com endereço no mesmo acima, no uso da competência que lhe foi atribuída nos
termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o
resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º
002/2020, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA CNPJ: 09.089140/0001-52, com endereço Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421- Anexo V Pólo
Industrial- CEP: 37.800-000, Guaxupe-MG, neste ato representada pela Senhora, Ana Cristina Gonçalves Ricciardi Assis,
no CPF: 013.312066-00, RG:11.454835-MG. relacionada(s) no Lote II , de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas
nas cláusulas que se seguem.
1- DO OBJETO:
A presente Ata tem por objeto a Aquisição de materiais, para o Centro de Atendimento para Enfrentamento da (Covid19).,para as secretarias deste Município., através do menor preço por lote, conforme especificações contidas no Anexo 1 do Edital, por
registro de preços, conforme condições e especificações contidas no Edital de Pregão n.º 002/2020 e seus anexos,
que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. O período de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da publicação em Diário Oficial.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria de Administração.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontram-se indicados nos
quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:
VALOR REGISTRADO: R$ 35.700,00 ( Trinta e Cinco mil e setecentos reais).

ITEM

1

LOTE- I
DESCRIÇÃO
UNID
QTD
TESTE RÁPIDO PARA COVID 19
IDENTIFICANDO IGG
IGM E
LINHA DE
CONTROLE KIT
COMPLETO
UND

V. UNIT.

V. TOTAL

R$ 17,85

R$ 35.700,00

TOTAL

R$ 35.700,00

2.000
TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS

5. DO CONTRATO:
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5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Cravolândia, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s),
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para retirar a Nota de
Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.
5.2. A partir da assinatura da Ata, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° 002/2020.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I,
podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4. A Prefeitura Municipal de Cravolândia não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para
o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a
Prefeitura Municipal de Cravolândia, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornandoo menor que o obtido em referida licitação.
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Cravolândia, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º 2.413/2006.
6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada, no
prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a entrega do material no local determinado, acompanhado da respectiva Nota
Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão
responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator
impeditivo provocado pela Contratada. Mônica de Souza Barbosa Fiscal de Contratos Portaria nº. 021 de
20/02/2018.
6.1.1. No caso do valor do Contrato, representado pela Nota de Empenho não ultrapassar o limite de que trata o inciso II do art. 24,
da Lei nº. 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nas condições referidas no item 6.1.
6.2. A Administração não receberá o serviço fornecido em desacordo com esta Ata e com o Anexo I do Edital de Pregão
nº. 002/2020, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 09.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
dos preços ou correção monetária.
6.4 O (s) pagamento(s) indicado no item 6.2, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMC.
6.5. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e parcial
(receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a comprovação documental
da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, da Fazenda estadual e
municipal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.
6.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão
sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de
2004.
6.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido e atestado.
6.8. A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da
apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
6.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.
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6.8.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A despesa para pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta
licitação nesta Ata, ocorrerão por conta das Dotações orçamentárias discriminadas na Autorização para o Fornecimento
de Material-AFM.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações
dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles
registrados na ata.
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o
serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item
5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão n.º 002/2020.
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
referentes às condições firmadas na presente Ata.
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
8.4. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão n.º
002/2020.
8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou
não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
8.7. Deverão ser fornecidos imediatamente nas Secretarias de, após expedição da AF (Autorização de Fornecimento), junto à Secretaria
Municipal de Administração, Praça Lomanto Júnior s/n, Centro Cravolândia/BA. As quantidades que vierem a ser
adquiridas serão definidas na respectiva ORDEM DE FORNECIMENTO e EMPENHO, que só será emitida dentro do
prazo de validade do registro de preços, diretamente e sob os cuidados do responsável pelo Patrimônio. A entrega fazse pela existência de apenas um servidor responsável pelo Patrimônio, o que requer tal organização e planejamento,
cumprindo com o programa de eficientização dos serviços públicos.
9 - DAS PENALIDADES:
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber,
garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ata que:
a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Cravolândia,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão
do contrato.
9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
9.4. Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, e ao
(à) Secretário(a) de Administração, a penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
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9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
9.6. As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas nesta Ata.
10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Cravolândia, por intermédio do órgão gerenciador do registro de
preços.
10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos nos termos do subitem anterior.
10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o
órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados.
12. DA PUBLICIDADE:
12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial, em
conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º 2.413/2006.
12.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial,
conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº 145/2020 o Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2020 e
as propostas, com preços e especificações.
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Santa Inês/BA.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 (três)
vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
Cravolândia/BA, 21 de agosto de 2020.
IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO
PRFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CONTRATANTE
Ana Cristina Gonçalves Ricciardi Assis,
CPF: 013.312066-00, RG:11.454835-MG
LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 09.089140/0001-52
CONTRATADO

Testemunhas:
1 ._______________________________

2. _______________________________
Nome: CPF
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PARECER JURÍDICO
Opinamos favoravelmente ao presente instrumento por não
infringir as disposições pertinentes à matéria.
Cravolândia - Bahia, 21/08/2020.
Talita Duarte Micheli.
OAB/BA nº.44654
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.002/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 145 /2020
RE- RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 37/2020
Aos vinte dias do mês agosto do ano de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA,
inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763396 /0001-70, com sede na Praça Lomanto Júnior – s/n, Cidade de Cravolândia,
Estado da Bahia, representado pela Senhora IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO, nomeada Prefeita Municipal por
meio de diploma eleitoral, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, portador do RG nº 363.889475-49,
RG:01163372-73, brasileira, casada, com endereço no mesmo acima, no uso da competência que lhe foi atribuída nos
termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o
resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º
002/2020, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) SOLMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

E HOSPITALAR- C.N.P.J: 14.433455/0001-05, endereço Avenida Lions Club, nº. 386- A- Jequiezinho
CEP-45.206-020. Jequié-BA, representada pelo Sr. Luiz Oyama Passos Costa, CPF: 798.128.055-91 RG:
811257126-SSP/BA, Residente na lª Travessa Antônio Amaral, nº. 99 Bairro Jequiezinho, Jequié-Ba- CEP:
45.206-020. relacionada(s) no Lote III e IV , de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item,
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
seguem.

1- DO OBJETO:
A presente Ata tem por objeto a Aquisição de materiais, para o Centro de Atendimento para Enfrentamento
da (Covid-19), e Aquisição de equipamento de Proteção Individual-EPI, para os profissionais das unidades
públicas de Atendimento do SUAS, devido a situação de Emergência em Saúde Pública de importância
Nacional-ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo corona vírus(Covid-19).,para as secretarias deste
Município., através do menor preço por lote, conforme especificações contidas no Anexo 1 do Edital, por
registro de preços, conforme condições e especificações contidas no Edital de Pregão n.º 002/2020 e seus anexos,
que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. O período de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da publicação em Diário Oficial.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria de Administração.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontram-se indicados nos
quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

VALOR REGISTRADO: R$ 24.848,78 ( Vinte e Quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e
setenta e oito centavos ).

ITEM

1

DESCRIÇÃO

BOTA DE SEGURANÇA
BORRACHA CANO LONGO

LOTE- III
UNID
QTD

UND

V. UNIT.

V. TOTAL

MARCA

12
R$ 624,00

VULCABRAS

R$ 3.200,00

NOBRE

R$ 52,00

2

DISPENSADOR ÁLCOOL GEL E
SABONETE LÍQUIDO

UND

100

R$ 32,00
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3
4
5

6
7
8

Cravolândia

DISPENSADOR PAPEL
TOALHA,INTERFOLHADA,
SUPORTE PARA CAIXA DE
PERFURO CORTANTE 18CM
SACO p/ LIXO LEITOSO
HOSPITALAR RESIDUO
INFECTANTE 100LT
SACO DE LIXO LEITOSO
HOSPITALAR RESIDUO
INFECTANTE 50 LTS
SABONETE LIQUIDO GL 5
KIT PARA LIMPEZA COM
BALDE ESFREGÃO E
VASSOURA

UND

100

R$ 32,00

R$ 3.200,00

NOBRE

UND

120

R$ 30,00

R$ 3.600,00

DESCARBOX

PCT

3.000
R$ 0,50

R$ 1.500,00

FBS

R$ 0,34

R$ 680,00

PCT

2.000

UND

20

R$ 20,85

R$ 416,40

PREMISSE

UND

10

R$ 113,12

R$ 1.131,20

GODERT

Quatorze mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos

ITEM

1

2

3

4
5
6
7
8
9

DESCRIÇÃO

MÁSCARA CIRÚRGICA
DESCARTÁVEL TNT TRIPLA
C/ELÁSTICO 50 UNID.

LUVAS DE PROCEDIMENTO,
LÁTEX BRANCA. TAM P, M E G
CX C/100 UND
OCULOS PROTEÇÃO EPI
INCOLOR ANTI VIRUS PROTETOR FACIAL EPI VISEIRA
POLICARBONATO INCOLOR C/
CATRACA
PROTETOR FACIAL EPI VISEIRA
EM POLIETILENO
ÁLCOOL GEL 500G
ANTISSÉPTICO 70% INPM
ÁLCOOL GEL 1000G
ANTISSÉPTICO 70% INPM
ÁLCOOL GEL 70% GALÕES DE 5
LITROS
ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM ANVISA DE 1 LT CX C/ 12 UND

LOTE- IV
UNID
QTD

TOTAL

R$ 14.351,60

V. UNIT.

V. TOTAL

11
12
13
14

15

MÁSCARA PFF2 , ANVISA
INMETRO
TOUCA DESCARTÁVEL COM 100
UNIDADES
SABONETE LÍQUIDO DE 5000
ML
AVENTAL DESCARTÁVEL
HOSPITALAR MANGA LONGA
TNT BRANCO C/10
TERMÔMETRO DIGITAL PARA
AMBIENTE, MÁXIMA E MÍNIMA
MACACÃO IMPERMEÁVEL EM
POLIETILENO, FECHAMENTO
FRONTAL COM ZIPER E PALA
DE PROTEÇÃO, ELASTICO NO
CAPUZ, PUNHO E TORNOZELOS.

MARCA

CX
20
R$ 60,00

R$ 1.200,00 DESCARBOX

R$ 55,00

R$ 1.650,00

CX
30

MEDIX

UND
R$ 6,00

R$ 180,00

SUPERMEDY

R$ 18,37

R$ 551,10

UMP

R$ 8,40

R$ 252,00

UMP

R$ 4,62

R$ 554,40

CICLO FARMA

R$ 7,70

R$ 924,00

CICLO FARMA

R$ 34,99

R$ 349,90

CICLO FARMA

R$ 63,50

R$ 635,00

CICLO FARMA

R$ 5,07

R$ 101,40

KASME

R$ 16,10

R$161,00

ANADONA

R$ 14,57

R$ 291,40

PREMISSE

R$ 42,00

R$ 2.100,00

DEJAMARO

R$ 52,50

R$ 105,00

R$ 32,20

R$ 966,00

30
UND
30
UND
30
UND
120
UND
120
UND
10
CX
10
UND

10

FBS

20
CX
10
UND
20
PCT
50
UND
2

J PROLAB

UND
30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WHISW92ENATO0/B+YYAP2W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

SUPER SAFT

Quinta-feira
17 de Setembro de 2020
15 - Ano - Nº 2845

Cravolândia

16

TAM: . M. G E XG
TERMÔMETRO
INFRAVERMELHO
TEMPERATURA CORPORAL
TESTA, USO HUMANO

UND

DEZ MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS.
.

2

R$ 237,99
TOTAL

R$ 475,98

FARMATEX

R$ 10.497,18

5. DO CONTRATO:
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Cravolândia, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s),
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para retirar a Nota de
Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.
5.2. A partir da assinatura da Ata, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° 002/2020.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I,
podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4. A Prefeitura Municipal de Cravolândia não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para
o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a
Prefeitura Municipal de Cravolândia, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornandoo menor que o obtido em referida licitação.
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Cravolândia, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º 2.413/2006.
6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada, no
prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a entrega do material no local determinado, acompanhado da respectiva Nota
Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão
responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator
impeditivo provocado pela Contratada. Mônica de Souza Barbosa Fiscal de Contratos Portaria nº. 021 de
20/02/2018.
6.1.1. No caso do valor do Contrato, representado pela Nota de Empenho não ultrapassar o limite de que trata o inciso II do art. 24,
da Lei nº. 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nas condições referidas no item 6.1.
6.2. A Administração não receberá o serviço fornecido em desacordo com esta Ata e com o Anexo I do Edital de Pregão
nº. 002/2020, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 09.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
dos preços ou correção monetária.
6.4 O (s) pagamento(s) indicado no item 6.2, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMC.
6.5. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e parcial
(receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a comprovação documental
da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, da Fazenda estadual e
municipal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.
6.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão
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sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de
2004.
6.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido e atestado.
6.8. A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da
apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
6.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.
6.8.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A despesa para pagamento decorrente do fornecimento do objeto
desta licitação nesta Ata, ocorrerão por conta das Dotações orçamentárias discriminadas na Autorização
para o Fornecimento de Material-AFM.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações
dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles
registrados na ata.
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o
serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item
5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão n.º 002/2020.
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
referentes às condições firmadas na presente Ata.
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
8.4. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão n.º
002/2020.
8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou
não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
8.7. Deverão ser fornecidos imediatamente nas Secretarias de, após expedição da AF (Autorização de Fornecimento), junto à

Secretaria Municipal de Administração, Praça Lomanto Júnior s/n, Centro Cravolândia/BA. As quantidades
que vierem a ser adquiridas serão definidas na respectiva ORDEM DE FORNECIMENTO e EMPENHO, que
só será emitida dentro do prazo de validade do registro de preços, diretamente e sob os cuidados do
responsável pelo Patrimônio. A entrega faz-se pela existência de apenas um servidor responsável pelo
Patrimônio, o que requer tal organização e planejamento, cumprindo com o programa de eficientização dos
serviços públicos.
9 - DAS PENALIDADES:
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber,
garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ata que:
a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
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e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Cravolândia,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão
do contrato.
9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
9.4. Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, e ao
(à) Secretário(a) de Administração, a penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
9.6. As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas nesta Ata.
10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Cravolândia, por intermédio do órgão gerenciador do registro de
preços.
10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos nos termos do subitem anterior.
10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o
órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados.
12. DA PUBLICIDADE:
12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial, em
conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º 2.413/2006.
12.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial,
conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº 145/2020 o Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2020 e
as propostas, com preços e especificações.
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Santa Inês/BA.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 (três)
vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Cravolândia/BA, 21 de agosto de 2020.
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IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO
PRFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CONTRATANTE
Luiz Oyama Passos Costa,
CPF: 798.128.055-91 RG: 811257126-SSP/BA
SOLMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALARC.N.P.J: 14.433455/0001-05CONTRATADO

Testemunhas:
1 ._______________________________

2. _______________________________
Nome: CPF

PARECER JURÍDICO
Opinamos favoravelmente ao presente instrumento por não
infringir as disposições pertinentes à matéria.
Cravolândia - Bahia, 21/08/2020.

Talita Duarte Micheli.
OAB/BA nº.44654
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO S.M.S. N°. 53/2020.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N° 197/2020.

I – CONTRATO: N°. 197/2020.
;
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PREGÃO PRESENCIAL nº.07/2020.
III – CONTRATADA: INSTITUTO MÉDICO DE JAGUAQUARA, inscrita no CNPJ sob o nº
13.232.228/0001-59, estabelecida à Av. Frei Mariano, nº.93, Muritiba, CEP-45.345-000,
Jaguaquara-Ba.
IV – OBJETO: Inclusão de nova dotação,(Projeto/atividade) e (Fonte de Recursos), abaixo descrita,
prevista no orçamento fiscal vigente, ao instrumento inicial, do contrato, para realização de
exames Clínicos, Consultas especializadas, da Saúde do município de Cravolândia-Ba.

Unidade Orçamentária:02.11.01- Fundo Municipal de Saúde
Projeto/atividade: 2.058- Ações de Combate ao Coronavírus (COVID-19).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00-

Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídica.

Fonte de Recurso: 14
V – FUNDAMENTO LEGAL: parágrafo 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93;
VI – DATA: 01 de setembro de 2020
Cravolândia – BA, 01 de setembro de 2020.
________________________________
Ivete Soares Teixeira Araújo.
Prefeita
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