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ATA PE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0206/2019
PREGAO ELETRON1CO N° 026/2019- SRP
#

t

Ao setimo dia do mes de agosto de dois mil e dezenove de um lado o FUN DO MUNICIPAL DE
SAlJDE, inscrito no CNPJ sob o n0 11.334.416.416/0001-62, com sede administrativa na Secretaria
Municipal de Saude na Avenida Presidente Vargas, s/n° nesta cidade, conjuntamente, por sua
Gestora, a Secretaria Municipal de Saude, MICHELINE MARQUES DA HORA, brasileiro, maior,
solteira, CPF n° 002.919.295-16, RG n0 07.286.213-04 SSP-BA e pelo Prefeito WILSON RIBEIRO
PEDREIRA, brasileiro, casado e empresario, portador da Cedula de Identidade n ° 00.906.076-60SSP-BA e CPF (MF) n° 052.693.425-53, doravante denominado CONTRATANTE em face da
classificagao das propostas apresentadas na respectiva licita^ao com a iinalidade de selecionar
propostas para o registro de pregos para o fornecimento futuro e eventual de equipamentos
emergenciais destinados a area de emergencia do Hospital Municipal de Salinas da Margarida e
material Penso Medico - Hospitaler para as demandas no atendimento aos pacientes do
Hospital Municipal e das Unidades B&sicas de Saude deste Municipio, na modalidade Pregao
Eletronico para Registro de Preqos, por delibera?ao da Pregoeira devidamente publicada e
homologada no Diario Oficial do Municipio de Salinas da Margarida da Margarida do dia
06/08/2019 resolve registrar o(s) pre?o(s) da empresa classificada abaixo, respeitadas as disposifoes
das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as clausulas e condi^oes do Edital Pregao
Eletronico para Registro de Prego n.° 026/2019e seus anexos e nas propostas classificadas,
partes integrantes deste instrumento, independente de transcrifoes, e mediante as clausulas
enunciadas a seguir.
CLAUSULA PR1MEIRA - FORNECEDORiA) BENEFIClARIO(A) DO REGISTRO DE PRECOS
1. Nome da Empresa CIRURGICA SAG FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ:
0 7.6 2 6.7 7 9 - 0 0 0 1 - 6 0 com sede no Rodovia dos Minerios 403,sala BA/06 SL 08, Jardim
Monterrey - almirante Tamandare - PR representada neste ato por seu representante legal, SrMichael
W. G. Neves CPF: 040.865.529-14.
VALOR
TOTAL
MARCA
ITENS
DESCRIQAO DOS ITENS
QTD APR.

UNT

217
227
228
233

234
235

ESTETOSCOPIO PEDlATRICO
10
SIMPLES
CENTRAL DE NEBULIZACAO
COMPRESSOR 4 SAlDA
2
BIVOLT
INALADOR NEBULIZADOR
10
BIVOLT
DETECTOR FETAL DF
10
SONAR
OXIMETRO DE DEDO
30
PORTATIL
KIT UMIDIFICADOR
20
HOSPITALAR PARA
OXIGENIO
y.
:ocem

R$ 142,10

PREMIUM

R$l.105,00

R$ 2.210,00

OLIDEF

UND

R$ 114,90

R$ 1.149,00

DARU

UND

R$ 349,90

R$ 3.499,00

SIGMED

UND

R$ 114,99

R$ 3.449,70

CONTEC

UND

R$ 19,89

R$ 397,80

JG

UND

R$14,21

UND

rOTAfl

1.1.A existencia de pre^os registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagoes que
deles poderao advir, facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a contratagao
pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de fornecimento
em igualdade de condigoes.
1.2.0 bem licitado devera ser entregue de forma unica, conforme demands da Secretaria
Municipal de Saude, cujo prazo de entrega nao devera ultrapassar 07 (sete) dias uteis
da solicitagao do Setor de Compras da Unidade.
lAusula

SEGUNDA - DOS OrgAos PARTICIPANTES
.
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1. O orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Saude.
2.1. £ participante o seguinte orgao:
a) Secretaria Municipal de Saude
2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, qualquer orgao ou entidade da
Administragao que nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condigoes e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 120/2017, e na Lei n° 8.666/93.
2.3. Cabera ao fomecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigoes nela
estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento, desde que este fomecimento nao
prejudique as obrigagoes anteriormente assumidas.
As aquisigoes ou contratagoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por
orgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e
registrados na ata de registro de pregos.
2.4.

2.5.
As adesoes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do
quantitative de cada item registrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e orgaos
participantes, independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranga do
cumprimento pelo fomecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a
ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relagao as suas proprias contratagoes, informando as ocorrencias ao orgao
gerenciador.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
2. A Ata de Registro de Pregos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

clAusula ouarta - da alteracAo da ata de registro DE

PRECOS

4. O prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da
Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociagoes junto
aos fomecedores.
4.1. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao prego
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fomecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequagao ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociagao, liberar o fomecedor do compromisso assumido e cancelar o registro,
sem aplicagao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociagao, observada a
ordem de classificagao original do certame.
4.2. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador
podeperl
4.3.^Convocar o fomecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo
■*}
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mercado nos termos da allnea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93. quando
cabivel, para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do
ajustado, ou, ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
economica extraordinaria e extracontratual.
4.4. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a
comunicagao ocorra antes do pedido de fomecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando
cabivel.
4.6. A cada pedido de revisao de prego devera o fomecedor comprovar e justificar as alteragoes
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos
componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotara, para
verificagao dos pregos constantes dos demonstratives que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser
realizada pela propria unidade, devendo a deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao
solicitada ser instruida com justificativa da escolha do criterio e memoria dos respectivos calculos,
para decisao da Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a
analise do pedido de revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, send©
parte integrante dos autos processuais.
4.8. £ vedado ao contratado interromper o fomecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangoes previstas no Edital Convocatorio, salvo a
hipotese de liberagao do fomecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociagoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial ou
total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as
medidas cabiveis para obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo unico do
Decreto Municipal n°. 120/2017.
4.10.

£ proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.

4.11.

Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao.

4.12. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de
Registro de Pregos aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fomecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa em processo administrative especifico, quando:
5.1. Nao cumprir as condigoes da Ata de Registro de Pregos;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no
art. 7° daL^n° 10.520, de 2002
5^A0cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
Fortuito^ ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
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justificados:
5.4.1.

Por razoes de interesse publico;

5.4.2.

A pedido do fomecedor.

5.5. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro
do fomecedor aos orgaos participantes, se houver.
clAusula sexta - da contratacAo com os fornecedores

6. De acordo com o artigo 62 da Lei n° 8.666/93, o instrumento de contrato e facultative nas
licitaedes com valor ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato podera ser substituldo por outros instrumentos habeis
como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autoriza?ao de compra. Todavia, nesses
instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da
contratacao, exigxveis no artigo 55 da Lei n° 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de
entrega; obrigafoes da contratada e da contratante; casos de rescisao contratual, dentre outras
pertinentes.)
6.2. A contratagao com o fomecedor registrado observara a classificapao segundo a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitagao que deu origem a presente ata e sera
formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissao de nota de empenho de despesa; c)
autoriza^ao de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62
da Lei n° 8.666/93, e obedecidos os requisites pertinentes do Decreto Municipal n° 120/17.
6.3. O orgao convocara a fomecedora com pre?o registrado em Ata para, a cada contrata^ao, no
prazo de 03 (tres) dias uteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;
ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito a contrataman, sem prejuizo das samboes
previstas no Edital e na Ata de Registro de Prefos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitafao justificada do fomecedor e
aceita pela Administragao.
6.5. Previamente a formalizagao de cada contratagao, o Municipio realizara consulta a regularidade
fiscal da Contratada para identificar possivel proibigao de contratar com o Poder Publico e verificar a
manutengao das condigoes de habilitagao.
6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou
supressoes contratuais que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
6.7. £ vedada a subcontratagao total do objeto do contrato.
6.7.1. £ admitida a subcontratagao parcial do objeto do contrato ate o limite de 25% do valor total
licitado, mediante previa e expressa autorizagdo do 6rgQo contratante, observados os requisitos
constantes da Segdo "DA CONTRATAQAO COM OS FORNECEDORES” do Edital de licitagao que deu
origem a presente ata de registro de pregos.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
clAu;
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UTIMA - DA VIGENCIA DA CONTRATACAO
contrato firmado com o fomecedor tera vigencia de ate 12 (doze) meses, podendo ser
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prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei n°. 8.666/93, ate o limite legal.
CLAUSULA OITAVA - DO PRECO
8. Durante a vigencia de cada contratagao, os pregos sao fixos e irreajustaveis.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CQNTRATADO
9. As obriga^oes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Segoes
“DA OBRIGACAO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAgAO DO CONTRATANTE” do edital.
CLAUSULA DfeCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO
10.Os bens serao recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO” do
edital.
CLAUSULA DfcCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O Pagamento sera efetuado mensalmente, ate 30° (trigesimo) dia do mes subsequente ao do
fomecimento realizado, por meio de ordem bancaria (deposito ou transferencia eletronica) na
conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentaqao de Nota Fiscal e/ou Fatura
correspondente, devidamente atestada pelo Orgao de Competente.
CLAUSULA DfeCIMA SEGUNDA - DO CONTROLS DA EXECUCAO DO CONTRATO
12.A fiscalizapao da contratagao sera exercida por um representante da Administraqao, ao qua!
competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execuqao do contrato, e de tudo dara ciencia
a Administragao.
12.1. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
fomecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigoes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.
12.2.
O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a
execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cablveis.
CLAUSULA DfeCIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.A apuragao e aplicagao de sangoes dar-se-a na forma da Segao “DAS SANCOES” do edital.
CLAUSULA DfeCIMA QUARTA - POSSIBILIDADB DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS
14.1. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, qualquer orgao ou entidade da
Administragao que nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condigoes e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 120/2017, e na Lei n° 8.666/93.
14.2. Cabera ao fomecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigoes nela
estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fomecimento, desde que este fomecimento nao
prejudiaue a^obrigagoes anteriormente assumidas.
aquisigoes ou contratagoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por
.3,
orgSo /Su entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e
iA.
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registrados na ata de registro de pregos.
14.4. As adesoes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuplo do
quantitative de cada item registrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e orgaos
participantes, independente do mimero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
14.5. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a
ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relagao as suas proprias contratagoes, informando as ocorrencias ao orgao
gerenciador.
CLAUSULA DfeCIMA QUINTA ■ DAS DISPOSICOES GERAIS
15. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referencia.
15.1. Integram o Edital, independentemente de transcrigao, a Ata de Registro de Pregos, o Termo de
Referencia e a proposta da empresa.
15.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposigoes constantes da Lei n° 10.520/02, do Decreto n°
120/2017, da Lei Complementar n° 123/06, e da Lei n° 8.666/93, subsidiariamente.
15.3. O foro para dirimir questoes relativas a presente Ata sera o da Cidade de Nazare, com exclusao
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Salinas da Margarida - Ba, 07 de agosto de 2019.
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LINE MARQUES DA HORA
Secretaria Municipal de Saude
Orgao Responsavel pelo Registro de Pregos

WILSON RIBEIRO PEDt&HTA
Orgao Responsavel pele-'Registro de Pregos
Prefeito Municipal
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CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 07.626.779-000 1-60
Sr Michael W. G. Neves CPF: 040.865.529-14
TESTEMUNHAS:

laTestemunha
RG/CPF

v

.

Testemunha

rgT^pf

°^S. S'To

I

