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Atas

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022.

ATA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022
(Parte 4/5)

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2022, O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA SAÚDE
DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS, – CISCAU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, do tipo
associação pública, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005, sediada à Av. José Soares Pinheiro, s/n,
Bairro Lomanto, CEP 45.601.051, Itabuna-Ba, inscrita no CNPJ/MF Nº 32.237.122/0001-92, neste ato
representado pelo Sr. MILTON SILVA CERQUEIRA, brasileiro, casado, na forma de seu Estatuto Social,
inscrito no CPF/MF sob o Nº 020.784.735-53, portador da cédula de identidade nº 03.570.781.01
expedida pela SSP-BA, residente e domiciliado à Praça Basílio Oliveira, 07, Centro, Almadina/BA, e a
Empresa CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº
05.893.097/0001-22, resolvem firmar a presente Ata de Registro de Preços de nº 001/2022,
observadas as disposições legais aplicáveis, e as condições enunciadas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E FILMES LASER
PARA ATENDER DEMANDAS DA POLICLINICA
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1.Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, conforme tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA : CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 05.893.097/0001-22, situada na Rua Tenente Aragão, 615 – Farolândia – Aracaju/SE CEP
49.032-060, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) GLAUCO FERNANDES DE SOUSA, CPF 448.587.01387.
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ITEM

1

MARCA

VALOR
UNITARIO
(R$)

ALLEVYN

53,25

QTD
DESCRIÇÃO

UND

CURATIVO Espuma e Silicone 12,5x12,5cm

Und

100

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio do
Pregoeiro (a) Oficial e demais legislações vigentes, autorização para fornecimento dos
produtos/materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante
da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato ou outro documento
hábil, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93 , o qual deverá ser assinado e retirado pelo Fornecedor no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos
produtos/materiais, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da autorização de fornecimento, o fornecedor terá o prazo fixado no edital
para iniciar a realização do fornecimento.
3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for
o caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.
3.5.1. O fornecimento dos produtos deverá ocorrer em local indicado na Autorização de Fornecimento,
no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma, sendo as entregas de total
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 004/2022, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem
como as cláusulas da presente Ata.
3.5.1.1. O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado diante à ocorrência de
caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado pela empresa beneficiária da ata e/ou
contratada.
3.5.1.1.1 Exceto nos casos em que for impossível a previsão do fato, a empresa deve comunicar por
escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo máximo para entrega dos produtos, a
ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido, detalhando claramente os
motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência
__________________________________________________________________
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poderá ser penalizada com multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo
resultar, inclusive em rescisão unilateral do contrato.
3.5.1.1.2 A comprovação do caso fortuito ou força maior, não eximirá a empresa beneficiária da ata
e/ou contratada da obrigação de ressarcir as secretarias requisitantes do valor correspondente aos
custos que vier a ter para suprir as necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento
dos produtos/materiais.
3.5.2. A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e
datas de entregas futuras dos produtos licitados.
3.5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, nos termos da legislação, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de
sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
3.5.3.1 A eventual aceitação do objeto por parte do Órgão Gerenciador não eximirá o beneficiário do
Registro de Preços da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente
venham a ser detectados posteriormente, ficando as despesas decorrentes da reparação por conta
exclusiva do beneficiário do Registro de Preços.
3.5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo
de 3 (três) dias, a contar da notificação da beneficiária da ata de registro de preços e/ou contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
3.5.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.
3.5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3.5.7. Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada
na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior à
marca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio
de documento formal, no qual apresente justificativa plausível, devidamente comprovada.
3.5.7.1 A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela
CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que emitirá
relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo anterior.
3.6. O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS não está
obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
__________________________________________________________________
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respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em igualdade de condições.
3.7. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos
produtos.
3.7.1. A fiscalização do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E
ILHÉUS realizará o levantamento de eventuais pendências a serem satisfeitas pela Contratada.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento à contratada será efetuado de acordo de acordo às entregas realizadas e valores
apurados no mês, até o 15º dia do mês subseqüente da parcela fornecida, mediante a apresentação da
nota fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem
como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista válidas.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da
ata.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.
65, da Lei nº 8.666/93.
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5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos
resultados de classificação apresentados na Ata do Pregão.
5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais
vantajosa.
5.2.3.1. O requerimento mencionado no item 5.2.3. deve vir acompanhado de comprovantes, como
exemplo notas fiscais e lista de preços de prestadores, de que não é possível cumprir as exigências da
Ata de Registro de Preços, o qual será analisado pela assessoria jurídica do município;
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO DO REGISTRO DE PREÇOS
I -O beneficiário do registro de preços se obriga, além das disposições contidas no Termo de Referência
a:
a) Manter, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas devendo comunicar,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da Ata de Registro
de Preços.
b) Responsábilizar-se pelo pagamento de todos os encargos, ações, ônus ou débitos trabalhistas,
tributários, previdenciários, fiscais, administrativos, comerciais, cíveis e penais decorrentes da
execução da Ata de Registro de Preços e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas
para o cumprimento do objeto.
c) Assumir a inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista,
previdenciária de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a terceiros.
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d) Desenvolver o objeto deste edital sempre em regime de entendimento com a fiscalização,
dispondo está de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento da Ata de Registro
de Preços.
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, às suas expensas no
total ou em parte, quaisquer materiais ou equipamentos utilizados na execução do objeto da
Ata de Registro de Preços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução do objeto contratual ou de materiais empregados.
f) Assumir total responsabilidade por danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto, independente de dolo ou culpa, isentando o Órgão
Gerenciador de todas as responsabilidades advindas de atos de seus prepostos ou quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução do objeto.
g) Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas ao Órgão
Gerenciador;
CLÁUSULA SEXTA – DAS VEDAÇÕES
I - É vedado ao beneficiário da Ata de Registro de Preços:
a) Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Órgão Gerenciador, durante a vigência
do Contrato;
b) Veicular publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização do Órgão
Gerenciador;
c) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com outrem, cessão
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a autorização
prévia do Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1.PeloÓrgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1.A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3.A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da
Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
__________________________________________________________________
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7.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6. Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pela
Administração.
7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a
Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não
aceitas as razões do pedido.
7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem
ao Registro de Preços.
7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
8.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na
execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério,
isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes
sanções:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite
de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar
motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do
prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11º dia de atraso,
será considerado descumprimento total da obrigação assumida.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de
__________________________________________________________________
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descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser
reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município,
por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem
prejuízo à Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de
até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
8.2. As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
8.3. As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções
previstas nas alíneas “b”, e “c”
8.4. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA
ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93.
8.5. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
8.6. No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
8.7. Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) dias
corridos na entrega da parcela dos materiais solicitados.
8.8 Após o 11º (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município.
__________________________________________________________________
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9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos
atos administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
9.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro (a)
Oficial do município.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em
duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
ITABUNA -Bahia, 31 de Maio de 2022

ANDRÉ M. SALUSTIANO GOMES SANTOS
Pregoeiro (a) Oficial
(Órgão Gerenciador)

CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA
CNPJ nº 05.893.097/0001-22
Sr.(ª) GLAUCO FERNANDES DE SOUSA, CPF 448.587.013-87
FORNECEDOR

__________________________________________________________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022.

ATA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022
(Parte 5/5)

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2022, O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA SAÚDE
DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS, – CISCAU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, do tipo
associação pública, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005, sediada à Av. José Soares Pinheiro, s/n,
Bairro Lomanto, CEP 45.601.051, Itabuna-Ba, inscrita no CNPJ/MF Nº 32.237.122/0001-92, neste ato
representado pelo Sr. MILTON SILVA CERQUEIRA, brasileiro, casado, na forma de seu Estatuto Social,
inscrito no CPF/MF sob o Nº 020.784.735-53, portador da cédula de identidade nº 03.570.781.01
expedida pela SSP-BA, residente e domiciliado à Praça Basílio Oliveira, 07, Centro, Almadina/BA, e a
Empresa MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
, inscrita no CNPJ/MF nº
07.032.320/0001-72, resolvem firmar a presente Ata de Registro de Preços de nº 001/2022,
observadas as disposições legais aplicáveis, e as condições enunciadas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E FILMES LASER
PARA ATENDER DEMANDAS DA POLICLINICA
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1.Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, conforme tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA : MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA , inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 07.032.320/0001-72, situada na Rua Dr. Gerino Souza Filho, Condominio Vila das
mangueiras, 1674 – Galpão nº. 03 – Bairro Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42.703.160, neste ato
representada pelo(a) Sr.(ª) MARTA MARIA PINTO NOVAIS - RG Nº. 292.686-22 SSP/BA. Telefone. 071
3261.1320

__________________________________________________________________
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ITEM

QTD
DESCRIÇÃO

1

CURATIVO de fibra de alginato de cálcio, 10 x
10 cm, estéril, com altíssima absorção e com
no mínimo duas substâncias extraídas de
algas marinhas. Embalagem individual, em
papel grau cirúrgico e filme termoplástico
abertura em pétala na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação tipo de
esterilização procedência data de fabricação
prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

MARCA

VALOR
UNITARIO
(R$)

KLANGLISORB
10X10

Und

800

FAB.
VITAMEDICAL

4,88

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio do
Pregoeiro (a) Oficial e demais legislações vigentes, autorização para fornecimento dos
produtos/materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante
da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato ou outro documento
hábil, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93 , o qual deverá ser assinado e retirado pelo Fornecedor no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos
produtos/materiais, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da autorização de fornecimento, o fornecedor terá o prazo fixado no edital
para iniciar a realização do fornecimento.
3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for
o caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.
3.5.1. O fornecimento dos produtos deverá ocorrer em local indicado na Autorização de Fornecimento,
no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma, sendo as entregas de total
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 004/2022, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem
como as cláusulas da presente Ata.
__________________________________________________________________
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3.5.1.1. O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado diante à ocorrência de
caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado pela empresa beneficiária da ata e/ou
contratada.
3.5.1.1.1 Exceto nos casos em que for impossível a previsão do fato, a empresa deve comunicar por
escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo máximo para entrega dos produtos, a
ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido, detalhando claramente os
motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência
poderá ser penalizada com multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo
resultar, inclusive em rescisão unilateral do contrato.
3.5.1.1.2 A comprovação do caso fortuito ou força maior, não eximirá a empresa beneficiária da ata
e/ou contratada da obrigação de ressarcir as secretarias requisitantes do valor correspondente aos
custos que vier a ter para suprir as necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento
dos produtos/materiais.
3.5.2. A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e
datas de entregas futuras dos produtos licitados.
3.5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, nos termos da legislação, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de
sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
3.5.3.1 A eventual aceitação do objeto por parte do Órgão Gerenciador não eximirá o beneficiário do
Registro de Preços da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente
venham a ser detectados posteriormente, ficando as despesas decorrentes da reparação por conta
exclusiva do beneficiário do Registro de Preços.
3.5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo
de 3 (três) dias, a contar da notificação da beneficiária da ata de registro de preços e/ou contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
3.5.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.
3.5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3.5.7. Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada
na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior à
__________________________________________________________________
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marca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio
de documento formal, no qual apresente justificativa plausível, devidamente comprovada.
3.5.7.1 A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela
CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que emitirá
relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo anterior.
3.6. O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS não está
obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em igualdade de condições.
3.7. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos
produtos.
3.7.1. A fiscalização do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E
ILHÉUS realizará o levantamento de eventuais pendências a serem satisfeitas pela Contratada.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento à contratada será efetuado de acordo de acordo às entregas realizadas e valores
apurados no mês, até o 15º dia do mês subseqüente da parcela fornecida, mediante a apresentação da
nota fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem
como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista válidas.
__________________________________________________________________

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DX8JA0FGVWSINKM3PDXADW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
13 de Junho de 2022
15 - Ano III - Nº 357

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da
ata.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.
65, da Lei nº 8.666/93.
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos
resultados de classificação apresentados na Ata do Pregão.
5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais
vantajosa.
5.2.3.1. O requerimento mencionado no item 5.2.3. deve vir acompanhado de comprovantes, como
exemplo notas fiscais e lista de preços de prestadores, de que não é possível cumprir as exigências da
Ata de Registro de Preços, o qual será analisado pela assessoria jurídica do município;
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO DO REGISTRO DE PREÇOS
I -O beneficiário do registro de preços se obriga, além das disposições contidas no Termo de Referência
a:
a) Manter, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas devendo comunicar,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da Ata de Registro
de Preços.
__________________________________________________________________
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b) Responsábilizar-se pelo pagamento de todos os encargos, ações, ônus ou débitos trabalhistas,
tributários, previdenciários, fiscais, administrativos, comerciais, cíveis e penais decorrentes da
execução da Ata de Registro de Preços e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas
para o cumprimento do objeto.
c) Assumir a inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista,
previdenciária de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a terceiros.
d) Desenvolver o objeto deste edital sempre em regime de entendimento com a fiscalização,
dispondo está de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento da Ata de Registro
de Preços.
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, às suas expensas no
total ou em parte, quaisquer materiais ou equipamentos utilizados na execução do objeto da
Ata de Registro de Preços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução do objeto contratual ou de materiais empregados.
f) Assumir total responsabilidade por danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto, independente de dolo ou culpa, isentando o Órgão
Gerenciador de todas as responsabilidades advindas de atos de seus prepostos ou quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução do objeto.
g) Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas ao Órgão
Gerenciador;
CLÁUSULA SEXTA – DAS VEDAÇÕES
I - É vedado ao beneficiário da Ata de Registro de Preços:
a) Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Órgão Gerenciador, durante a vigência
do Contrato;
b) Veicular publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização do Órgão
Gerenciador;
c) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com outrem, cessão
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a autorização
prévia do Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1.PeloÓrgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1.A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
__________________________________________________________________
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7.1.1.3.A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da
Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
7.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6. Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pela
Administração.
7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a
Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não
aceitas as razões do pedido.
7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem
ao Registro de Preços.
7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
8.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na
execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério,
isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes
sanções:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite
de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar
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motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do
prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11º dia de atraso,
será considerado descumprimento total da obrigação assumida.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser
reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município,
por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem
prejuízo à Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de
até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
8.2. As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
8.3. As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções
previstas nas alíneas “b”, e “c”
8.4. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA
ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93.
8.5. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
8.6. No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
8.7. Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) dias
corridos na entrega da parcela dos materiais solicitados.
8.8 Após o 11º (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município.
9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos
atos administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
9.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro (a)
Oficial do município.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em
duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
ITABUNA -Bahia, 31 de Maio de 2022

ANDRÉ M. SALUSTIANO GOMES SANTOS
Pregoeiro (a) Oficial
(Órgão Gerenciador)

MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 07.032.320/0001-72
Sr.(ª) MARTA MARIA PINTO NOVAIS - RG Nº. 292.686-22 SSP/BA
FORNECEDOR
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