
Prefeitura Municipal de Nazaré 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 

Estado da Bahia 
CNPJN° 11.354.455/0001-21 

Rua Dr. Milton Costa, sin' — Bairro Muritiba - Nazaré - Bahia 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 029/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1879/2023 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 13 dias do mês de março de 2023, 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ, pessoa jurídica de direito 
interno, Inscrito no CNPJ sob n° 11.354.455/0001-21, com sede administrativa Rua Dr. Milton Costa, s/n° — Bairro 
Muritiba Nazaré - Bahia, pelo Prefeito Eunice Soares Barreto Peixoto, brasileira, casada, inscrito no CPF (MF) n° 
385.634.525-68, e através da Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da 
Lei n° 10.520/02, do Decreto Municipal n° 016/2015; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93, e as demais 
normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 003/2023-SRP, 
homologada em 13/03/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os 
referidos pregos, oferecidos pela empresa abaixo mencionada, cuja proposta foi classificada no certame. 

CLAUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 

1.1 0 objeto desta Ata é o registro de pregos para Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futtlro e 
eventual Aquisição de Material Penso Hospitalar utilizado na manutenção das atividades das 11 (onze) Unidades 
Básicas de Saúde, do SAMU, do CAPS, do Pronto Atendimento Municipal e do Complexo Municipal de Saúde Luis 
Eduardo Magalhães que fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde de Nazard-Ba, por um período de 12 meses, 
mediante Sistema de Registro de Preços, e quantidades estabelecidas abaixo: 
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LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
MEDIA 

UNIT 
MEDIA TOTAL 

 MARCA 

1 

ESCOVA endocervical, descartavel, em polietileno 
resistente, autoclavel, com resistência a alta 
temperatura em processo de esterilização na 
autoclave, para uso ginecológico. Embalagem 
contendo dados de identificação do produto, 
procedência, data de fabricação, e prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 
Pacotes com 100 unidades. 

PC 80 R$ 24,90 R$ 1.992,00 

KOLPAST 

2 

ESPATULA DE AYRES, em madeira, formato 
achatado, dimensões 180 mm (comprimento) x 
16, 5mm (largura ) 1, 5 mm (espessura) 
Embalagem : pacote com 100 unidades, 
contendo dados de identificação dq„piodutoe'em 
português procedência, tifarca, .' • do , 
fabricante.prazo de validade.

PC 80 R$ 8,96 R$ 716,80 

THEOTO 

3 

ESPECULO G, vaginal, descartáveV,  estéril 
atóxico e apirogênico, em plástico transpal-ente, 
sem lubrificação, valva com 95 mm, tamanho G. 
embalagem individual, em papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
data tipo de esterilização, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde 

UN 

,, _ 
Z-

1 .... 
600 R$ 1,31 R$ 786,00 

KOLPLAST 

4 

ESPECULO M, vaginal, descartável, estéril 
atóxico e apirogenico, em plástico transparente, 
sem lubrificação, valva com 95 mm, tamanho M. 
embalagem individual, em papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
data tipo de esterilização, prazo de validade e 
registro no ministério de Saúde 

UN 2.000 R$ 1,13 R$ 2.260,00 

KOLPLAST 

5 

ESPECULO P, vaginal, descartável, estéril atóxico 
e apirogênico, em plástico transparente, sem 
lubrificação, valva com 95 mm, tamanho P. 
embalagem individual, em papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
data tipo de esterilização, prazo de validade e 

UN 1.500 R$ 1,10 R$ 1.650,00 

KOLPLAST 

KEPPLER ARAUJO Assinado de forma digital 
,or KEPPLERARAUJO 

SILVA:10091128722 siLVA:10091128722 

4 

Prefeitura Municipal de Nazaré 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 
Estado da Bahia 
CNPJ N° 11.354.455/0001-21 
Rua Dr. Milton Costa, s/n° - Bairro Muritiba 
Na7nré - Bahia 

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

CLAUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

10.0s bens serão recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO" do edital. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
11.0 pagamento dar-se-á na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA ExEcuao DO CONTRATO 
12.A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência b. Administração. 
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n° 8.666/93. 
12.2. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhand6 os 
apontamentos A. autoridade competente para as providências cabíveis. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção "DAS SANÇÕES" do edital. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Pregos, o Termo de 
Referência e a proposta da empresa. 

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520/02, do Decrgto 
Municipal n° 016/2015, da Lei Complementar n° 123/06, e da Lei n° 8.666/93, subsidiariamente. 

14.3. 0 foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Nazaré, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Nazaré, 13 de Margo de 2023 

k4--FL-1 " 
MUNICÍPIO DE NAZARÉ 

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita 

ASSINROO WAIALMINIF 

BNR MOUNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

I. um.... cum assrueurs weSe wrrele:cal •,•5. 
1.6,11Isarpre.vdriamilladordly. 

BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ 23.397.337/0001-80, 

Sr Bruno Noemar Rodrigues Molina, CPF: 803.174.305-30. 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
CPF: V + G5IS t ( S .- 7 '3

e ammo I 

 
Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 
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Prefeitura Municipal de Nazaré 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 

Estado da Bahia 
CNPJ N° 11.354.455/0001-21 
Rua Dr. Milton Costa, s/n° - Bairro Muritiba - Nazaré - Bahia 

registro no Ministério de Saúde 

6 

LAMINAS DE BISTURI N.° 11, descartável, 
estéril, em ago inoxidável, sem rebarbas, com 
corte afiado e que se adaptem aos cabos de 
bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades, em embalagens individuais, em papel 
laminado, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, 
fabricação validade, e registro no ministério da 
Saúde 

CX 25 R$ 54,72 R$ 1.368,00 

LABOR 
IMPORT 

7 

LAMINAS DE BISTURI N.° 12, descartável, 
estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com 
corte afiado e que se adaptem aos cabos de 
bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades, em embalagens individuais, em papel 
laminado, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, 
fabricação validade e registro no Ministério da 
Saúde 

CX 25 R$ 54,72 R$ 1.368,00 

LABOR 
IMPORT 

8 

LAMINAS DE BISTURI N.' 15, descartável, 
estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com 
corte afiado e que se adaptem aos cabos de 
bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades, em embalagens individuais, em papel 
laminado, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, 
fabricação validade e registro no Ministério da 
Saúde 

CX 25 R$ 54,72 R$ 1.368,00 

LABOR 
IMPORT 

9 

LAMINAS FOSCA P/ PREVENTIVO, com 
extremidade fosca beiradas não lapidada cortada, 
dimensões 25,4 x 76,2 (1 x 3 ) mm, precisão 
dimensional da espessura entre 0, 8 a 14 mm, 
para microscopia. Embalagem caixa com 50 
unidades, contendo dados de identificação em 
portugues e marca do fabricante , lote, data de 
fabricação e validade 

CX 50 R$ 5,64 R$ 28200 

PRECISION 

10 

ALCOOL ETILICO A 70%, Etílico, solução 
antiséptica uso externo A embalagem deve conter 
venda proibida pelo comércio Apresentar registro 
do produto da ANVISA e certificado de boas 
praticas, fabricação e controle — CBPFC do 
fabricante conforme resolução ANVISA n 460/99. 
Em caso do fabricante fora do MERCUSUL, 
apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial 01 LT 

L 2000 R$ 5,66 R$ 11.320,00 

JD 

11 

ALCOOL, etílico, hidratado, em GEL, graduação 
não inferior a 65%, certificado INMETRO e 
Norma ABNT NBR 5991 e registro da ANVISA. 
Embalagem: frasco Plástico de 500 g, contendo 
nome do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Frasco 500 ML higienizador de mãos 

FR 1500 R$ 2,50 R$ 3.750,00 

KASGEL 

12 PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA 
OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES L 200 R$ 5,71 R$ 1.142,00 

RIOQUIMICA 

13 

SOLUÇÃO LUGOL , forte a 2, 5% Embalagem: 
frasco com 1000 ml, com dados de identificação 
do produto, maca do fabricante, Data de 
fabricação e prazo de validade 

L 5 R$ 167,42 R$ 837,10 

CROMOLINE 

14 

VASELINA sólida 100 %, pote com uso tópico 
pura. Embalagem: pote com 500 GR, dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade registro do 
produto da ANVISA 

PT 10 27,72 R$ 277,20 

CINOM) 

15 

Clorexidina alcoólica CLOREXIDINA 
DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO 
SOLUÇÃO ALCOÓLICA, Quantidade: 1, Unidade 
de fornecimento: FRASCO 1.000,00 ML 

L 200 RS 13,20 R$ 2.640,00 

RIOQUIMICA 

16 

CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, 
APLICAÇÃO DEGERMANTETratamento 
Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não, 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não, 
Quantidade: lUnidade de fornecimento: FRASCO 
1.000,00 ML 

L
400 R$ 18,35 R$ 7.340,00 

RIOQUIMICA 

KEPPLER AFtAUJO Assinado de forma digital 
por KEPPLER ARAUJO 

SILVA:1009112872 SILVA:10091128722 
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17 

Vaselina liquida, Descrição Complementar: 
VASELINA LIQUIDA, ASPECTO FISICO LIQUIDO 
ISENTO MATERIAIS EM SUSPENSÃO, COR 
INCOLOR A AMARELO CLARO.Quantidade: 1 
Unidade: FRASCO 1,00 L 

L 10 R$ 30,29 R$ 302,90 

FACILIMPE 

VALOR TOTAL R$ 39.400,00 

LOTE 09 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUAN 
11 MEDIA 

UNITÁRIA 
MEDIA TOTAL 

MARCA 

1 

OXIMETRO DE PULSO: Para monitoração de 
pacientes adultos, pediátricos e neonatais dos 
parâmetros de Saturação de Oxigênio (Sp02), 
Frequência de Pulso (FP); Deve apresentar os 
valores numéricos de Sp02, FP; Deve apresentar 
curva ou barra pletismográfica através de display 
de cristal liquido, dotado de ajustes de 
iluminação para uma melhor visualização; Deve 
possuir sistema de menus que possibilite os 
diversos ajustes necessários para o 
funcionamento do monitor; Deve possuir alarmes 
visuais e sonoros para os parâmetros medidos 
(limites alto e baixo) e alarmes funcionais 
(sensor, bateria fraca, etc.); Deve possuir bateria 
recarregavel, com autonomia minima de 4 horas 
e carregador de bateria incorporado; Deve 
possuir alimentação da rede elétrica bivolt 
automático (110V 220V); Deve possuir estrutura 
para ser usado em beira de leito (mesa), não deve 
ser dos formatos finger ou handheld; Deve 
possuir alça incorporada para situações de 
transporte; Obs.: as demais características desse 
item, contidas no Edital, devem ser apresentadas 
na proposta de preço. 

UN 3 R$ 88,16 R$ 264,48 

G-TECH 

2 

OXIMETRO DE DEDO PORTÁTIL, LED, COM 
VERIFICAÇÃO RÁPIDA. Conteúdo da 
embalagem: - 01 oximetro LED - Capa protetora 
de silicone. - Cordão de pescoço. - Estojo para 
acondicionamento. - Manual de instruções. - 2 
Pilhas Alcalinas AAA. 

UN 30 R$ 81,90 R$ 2.457,00 

G-TECH 

3 

Conjunto de pas e adesivos eletrodos 
descartáveis (infantil) para Desfibrilador Externo 
Automático, compatível com o modelo 
ZOOL.Quantidade: lUnidade de fornecimento: 
Conjunto 

UN 2 R$ 644,69 R$ 1.289,38 

CMOS 
DRAKE 

4 
COPO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO DE 250 
ML UN 30 R$ 15,38 R$ 461,40 

PROTEC 

5 

VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 
FLUXÓMETRO DE OXIGÊNIO. Escala de pressão 
do manómetro: 0 a 31,5 mpa (0 a 315Kgf/cm2); 
Corpo em latão cromado; Conexões de entrada e 
saida em latão cromado; Saida do gas calibrado: 
3,5 + 0,3Kgf/cm2; Conexões de entrada e salda 
conforme normas ABNT. 

UN 10 R$ 363,72 R$ 3.637,20 

UNITEC 

6 

NEBULIZADOR, TIPO 
PORTATIL,ULTRASSONICO, ACESSÓRIOS 
MASCARA POLIURETANO,COPINHOS 
MEDICAÇÃO,TRAQUÉIA, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERISTICA 
ADICIONAIS SELETOR NÊVOA. 

UN 18 R$ 128,33 R$ 2.309,94 

G-TECH 

7 

Aparelho de Pressão Aneróide com Estetoscópio 
Simples Adulto.e um kit com estetoscópio 
simples adulto preto e esfigmomanômetro adulto 
é ideal para avaliagdo fisica para aferir a pressão 
arterial e auscultação de sons cardio-
respiratórios 

UN 100 R$ 77,08 R$ 7.708,00 

PREMIUM 

8 

Aparelho de Pressão Aneróide com Estetoscópio 
Simples Infanti1.8 um kit com estetoscópio 
simples infantil preto e esfigmomanõmetro 
infantil é ideal para avaliagdo física para aferir a 
pressão arterial e auscultação de sons cardio-
respiratórios. 

UN 20 R$ 87,34 R$ 1.746,80 

PREMIUM 

9 Aparelho de Pressão Aneróide com Estetoscópio UN 20 R$ 96,84 R$ 1.936,80 PREMIUM 

sK ELPPAL: oR 0A9Ri Ai  U2 8.107 2 2 Assinado de forma digital 

v 
/tor KEPPLER ARAUJO 
SILVA:10091128722 

 
Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 
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Simples Adulto Obeso.E um kit com estetoscópio 
simples adulto obeso preto e esfigmomanômetro 
adulto obeso é ideal para avaliação fisica para 
aferir a pressão arterial e auscultação de sons 
cardio-respiratórios. 

10 

Otoscôpio de Led e Fibra Óptica Com Estojo Cor 
Preto. 0 Otoscôpio LED Profissional é um 
equipamento portátil especifico para examinar as 
partes internas do ouvido, tendo como 
componentes: espéculos com diversos tamanhos 
para adaptar ao ouvido de cada paciente, 
lâmpada tipo LED para iluminar através de feixe 
de luz concentrado e uma lente com aumento de 
2,5 vezes para uma análise com excelente 
nitidez. 

UN 5 R$ 351,10 R$ 1.755,50 

MD 

11 

Termômetro digital de Máxima e Minima possui 
grande precisão além de seu importante 
diferencial, alarme programável. Faixa medição 
temperatura -10°C a +60°C, material plástico e 
ago inox, características adicionais com cabo 
extensor de 1,80 m, precisão +/- 1 °C, 
alimentação bateria 1,5v tamanho 
AAA.Funções:Maxima e 
MinimaAlarmeTemperatura interna e 
externaSensor a prova d'aguaC e 
fUtilizações:Ideal para monitoramento da 
temperatura em freezers, geladeiras, caixa de 
vacina, salas de armazenamento e ambientes 
climatizados em geral 

UN 30 R$ 63,90 R$ 1.917,00 

J.PROLAB 

12 

Aparelho Medidor De Pressão Digital De Braço, 
realiza leituras da pressão sistôlica, diastolica. 
Armazena os últimos 30 resultados - 5 anos de 
garantia possui garantia por defeitos de 
materiais e fabricação. - Circunferência da 
braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de 
braço de 220mm a 420mm -Válvula de liberação 
automática de pressão, -Liberação rápida de ar: 
Válvula de liberação automática, -Método 
oscilométrico, -Fonte de alimentação: 4 pilhas 
"AA" de 1,5v. Garantia de 5 anos contra defeitos 
de fabricação 

UN 10 R$ 12988 , R$ 1.298,80 

0 -TECH 

13 Negatoscôpio 1 corpo - Ago pintado - LED UN 5 R$ 606,70 R$ 3.033,50 MEDPEJ 

14 

Termômetro digital axilar Display LCD de fácil 
visualização e alarme de febre, além da memória 
da última medição. Desligamento automatic° e 
também indicador de bateria fraca. 

UN 50 RS 9,50 R$ 475,00 

G-TECH 

15 

Termometro Laser Digital Infravermelho Adulto 
Infantil Testa. Digital- Tempo máximo para 
medição: 5 segundos- Desligamento automático 
da bateria: 7 segundos- Alimentação: Pilha-
Temperatura de trabalho: 10 a 40 °C- Mira laser 
para acertar o alvo com precisdo- Temperatura 
Relativa: 85%- Resolução minima: 0,1 °C-
Precisão: t 0,1 ° C- Faixa de medição: 32,0 a 
43,0 'C (90 a 109 °F)- Erro máximo: 0,3°C-
Distancia ideal para medidas: 5 a 15 cm 

UN 30 R$ 58,98 R$ 1.769,40 

DIJANG 

16 
LANTERNA ELETRICA, LANTERNA, recarregavel 
a energia elétrica. 

UN 20 R$ 116,99 R$ 2.339,80 
MD 

VALOR TOTAL R$ 34.400,00 
TOTALIZANDO: 1t$ 73.800,00 (SETENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS) 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
facultando-se a realização de licitação especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2. 0 órgão gerenciador sera a Secretaria Municipal de Saúde deste município. 

2.1. São participantes os seguintes órgãos: KEPPLER ARAWO Assinado de forma 
SILVA:1009112 digital por KEPPLER 

i U. 
si  

° 
22 SILVA:10091128722 
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2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer orgdo ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame, mediante prévia anuência do orgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 016/2015, e na Lei n° 
8.666/93. 

2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 

2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por orgdo ou entidade, 
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.. 

2.5. As adesões it ata de registro de pregos são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o orgdo gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

2.6. Ao orgdo não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao &go gerenciador. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGkPICIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4. 0 prego registrado poderd ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, em 
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, 
cabendo ao &go gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 

4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado no 
mercado, o orgão gerenciador deverá: 

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de 
penalidade; 

4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação 
original do certame. 

4.2. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o orgdo gerenciador poderá: 

4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da 
alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabível, para rever o prego registrado em razão da 
superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 

4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 

4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabivel. 

4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha 
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente 
justificada. 

4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços 
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte 
mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o 
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a 
análise do pedido de revisão de pregos serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante 
dos autos processuais. 

4.8. 8 vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de pregos, 
estando, neste caso, sujeita as sanções previstas no Edital Convocatorio, salvo a hipótese de liberação do fornecedor 
prevista nesta Ata. 

KEPPLER ARAUJO Assinado de forma 
SILVA:100911281digital por KEPPLER 

ARAUJO 
22 ELVA:10091128222 
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4.9. Não havendo êxito nas negociações, o ôrgdo gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de 
Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Municipio, 
4.10.8 proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

4.11. Não cabe repactuagdo ou reajuste de pregos da contratação. 

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Pregos aos 
ifirgdos participantes, se houver. 

CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

5. 0 fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa em processo administrativo especifico, quando: 

5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do cctput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no art. 70 da Lei n° 
10.520, de 2002. 
5.4. 0 cancelamento do registro de pregos poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
5.4.1. Por razões de interesse público; 
5.4.2. A pedido do fornecedor. 

5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos 
órgãos participantes, se houver. 

CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

6. De acordo com o artigo 62 da Lei n° 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor até 
R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor. 
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como carta-
contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos 
anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da contratagbn, exigíveis no artigo 55 da Lei n° 8.666/93, tais 
como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, 
dentre outras pertinentes.) 
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta 
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e sera formalizada mediante (a) 
instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever outro 
instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei n° 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentps do 
Decreto Municipal n° 016/2015. 
6.3. 0 órgão convocará a fornecedora com prego registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (tits) dias 
úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Pregos. 
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela 
Administração. 
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta d• regularidade fiscal da Contratada 
para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de 
habilitação. 
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
6.7. 8 vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, observado a vigência do crédito 
orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de atendimento do interesse público pela não interrupgdo 
do serviço de fornecimento. 

CLAUSULA OITAVA - DO PREÇO 

8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

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

CLAUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
KEPPLER Assinado de forma 
ARAUJO digital porYCEPPLER 

SILVA:1009112 AROW° 

8722 
SILVA:10011128722 
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10. Os bens serão recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO" do edital. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
11.0 pagamento dar-se-A na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA ExEcugAo DO CONTRATO 
12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 
12.2. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos -a autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-d na forma da Seção "DAS SANÇÕES" do edital. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14. Sera anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referénc a e a 
proposta da empresa. 

t 

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520/02, do Decreto Municipal n° 
016/2015, da Lei Complementar n° 123/06, e da Lei n° 8.666/93, subsidiariamente. 

14.3. 0 foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Nazaré, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

Nazard, 13 de Margo de 2023 

MUNICfPIO DE NAZARE 
Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita 

KEPPLER ARAUJO Assinado de forma digital 
pr KEPPLER ARAUJO 

SILVA:1009112872i5 VA:10091128722 

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
CNPJ: n°. 15.229.287/0001-01 

Sr. KEPPLER ARAÚJO SILVA, CPF n° 100.911.287-22 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF:  ÇS6.6.3 

NOME: 

CPF:  CroiActkq I bl • 
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