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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 042/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 226/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2022

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 –
Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, e o Fundo
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: 11.388.207/0001-00, com
endereço na rua Durval de Morais, s/n Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe - Bahia, representado
pelo Sr. Filype Kaique Leite Rocha, portador do RG. 1290675554, inscrito no CPF. 04190773590,
doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: CONSULTA GESTÃO DISTRIBUIDORA
MEDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.
21.344.629/0001-29, localizada na Rua Gilvan Fernandes, 188 – Recreio Ipitanga – CEP. 42.700-530
- Município de Lauro de Freitas – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Presídio Gonçalves Gomes
Filho, brasileiro, solteiro, sócio administrador, portador da RG. 48.291 OAB/BA, inscirto CPF,
474.601.135-49, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da
Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n°
10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020,
e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°.024/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº. 226/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições
da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1
– Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição
de medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do
Município Maragojipe – Bahia.
LOTE 2 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE
HIPERTENÇÃO ARTERIAL RESISTENTE, REFRATÁRIA E UTILIZADOS EM
CRISE HIPERTENSIVA
42

267613

Captopril 25 mg. MARCA: GEOLAB.

Comprimido

40000

0,04

1.600,00

43

272042

MARCA:

Comprimido

24.000

0,26

6.240,00

44

272043

MARCA:

Comprimido

15.000

0,33

4.950,00

45

272044

MARCA:

Comprimido

24.000

0,27

6.480,00

46

268112

Clonidina
0,100mg.
BOEHRINGER.
Clonidina 0,150mg
.
BOEHRINGER.
Clonidina
0,200mg.
BOEHRINGER.
Cloridrato de hidralazina

25 mg.

Comprimido

24.000

0,42

10.080,00

Cloridrato de hidralazina 50 mg.

Comprimido

24.000

0,47

11.280,00

Comprimido

210.000

0,16

33.600,00

Comprimido

4.500

0,78

3.510,00

Comprimido

18.000

0,24

4.320,00

MARCA: NOVARTIS.

47

268111

MARCA: NOVARTIS.

48

267653

Espironolactona 25 mg . MARCA:
GERMED.

49

267654

Espironolactona 100 mg. MARCA:
E.M.S..

50

352301

Indapamida

1,5

mg

.

MARCA:

EUROFARMA.

TOTAL

R$

82.060,00
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LOTE 05 - MEDICAMENTOS ANTIALÉRGICOS DE USO ORAL E TÓPICO
70

267643

71

448594

72

273467

73
74

273466
435044

75

267645

Dexametasona 0,1%, (1 mg/g),
10 g, creme dermatológico.

Bisnaga

9.000

1,54

13.860,00

Frasco

7.000

3,25

22.750,00

Frasco

8.000

1,76

13.930,00

Comprimido
Frasco

90.000
10.000

0,23
1,10

20.700,00
11.000,00

Comprimido

80.000

0,10

8.000,00

MARCA: PRATI.

Fosfato sódico de prednisolona
1mg/ml solução oral frasco 60 ml.
MARCA: PRATI.

Loratadina 1 mg/mlsolução oral
frasco100 ml. MARCA: MARIOL.
Loratadina 10 mg. MARCA: CIMED.
Maleato de dexclorfeniramina
xarope 0,4mg/ml frasco 100 ml.
MARCA: FARMACE.

Maleato de dexclorfeniramina 2
mg MARCA: GEOLAB.
TOTAL

R$

90.230,00

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município e respeitada as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo Municipal de Saúde
não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos licitados, referidos na Cláusula I,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão N°. 024-SRP/2022, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o
prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos adjudicados,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos medicamentos
ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de Maragojipe,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal de
Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
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a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas
com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como
a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro
de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos ou correlatos.
4.2.1 – A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos expedida
pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do mesmo com as
exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2 - Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de Registro
será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3 – Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4 – Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado pelo
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.5 – A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição
dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as especificações.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
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5.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.1.2 – Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou
prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3 – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou correlatos,
ou rejeitá-los;
5.1.4 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata;
5.1.5 – Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Ata de
Registro;
5.1.6 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e necessários
ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8 – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles praticados
no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos desta Ata de Registro, de forma
a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1 – Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados
neste instrumento;
5.2.2 – Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em embalagens
originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos
itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem
danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
5.2.3 – A inobservância ao disposto no subitem 5.2.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4 – Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarregamento das mercadorias;
5.2.5 – Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução do objeto
desta Ata;
5.2.6 – Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade
de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
5.2.7 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os
medicamentos ou correlatos objeto desta Ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou
desconformes com as especificações;
5.2.8 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE
ou terceiros;
5.2.9 – Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10 – Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou correlatos,
reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
5.2.11 – Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao Contratante
para ateste e pagamento;
5.2.12 – Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro, sem
anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
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6.1 – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela emissão
e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os medicamentos ou
correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que correrão por sua conta
e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73, inciso II,
alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e
seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO.
7.1 – A Secretaria de Saúde designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação
geral até a entrega do objeto pela Fornecedora;
7.2 – São atribuições do servidor designado, dentre outras:
7.2.1 – Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as
medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer;
7.2.2 – Acompanhar e fiscalizar os fornecimentos, requerendo em tempo oportuno à Diretoria
competente decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;
7.2.3 – Solicitar à Fornecedora e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências
tempestivas necessárias à boa execução do contrato;
7.3 – A ação de fiscalização não exonera a Fornecedora de suas responsabilidades contratuais;
7.4 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.5 – Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pelo Município, a Fornecedora
deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos medicamentos adquiridos, objetivando:
a) Entregar os medicamentos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e
preços apresentados na proposta;
7.6 – 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 nº 8.666/93.
7.7 – O 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 à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de Promitente
Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesas e o contraditório, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
8.1.2 - Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o fornecimento
e sem prejuízo ao resultado: advertência;
8.1.3 - Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos
preços registrados;
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8.1.4 - Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
da Ata de Registro de Preços;
8.1.5 - Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
8.1.6 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
8.1.7 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por
qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para
formalização do Termo de Adesão.
10.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote registrado.
10.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
na forma Eletrônica N°. 024/2022.
CLÁUSULA XIV – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJMYRUU0QJY5NDY1NZU5NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
8 - Ano XII - Nº 3943

Maragogipe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
14.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor,
conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
14.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
14.3 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a
prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
14.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 024/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude de
convocações dos vencedores melhores posicionados.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – Bahia, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 30 de maio de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.388.207/0001-00
FILYPE KAIQUUE LEITE ROCHA
CPF. 041.907.735-90

CONSULTA GESTÃO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ. 21.344.629/0001-29
PRESÍDIO GONÇALVES GOMES FILHO
EMPRESA DETENTORA DA ATA
GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:

Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJMYRUU0QJY5NDY1NZU5NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
9 - Ano XII - Nº 3943

Maragogipe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 045/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 226/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2022

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 –
Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, e o Fundo
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: 11.388.207/0001-00, com
endereço na rua Durval de Morais, s/n Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe - Bahia, representado
pelo Sr. Filype Kaique Leite Rocha, portador do RG. 1290675554, inscrito no CPF. 04190773590,
doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: DROGAFONTE LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ. 08.778.201/0001-26, estabelecida na Rod. BR 101 Norte, s/n – Jardim
Paulista – CEP. 53.409.-260, neste ato representado pelo Sr. Eugênio José da Fonte Filho, brasileiro,
casado, sócio administrador, portador do RG. 6.329.005 SSP/PE, inscrito CPF. 056.554.614-71,
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002
e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°. 024/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº. 226/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição
de medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do
Município Maragojipe – Bahia.
LOTE 26 - MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVANTES E ANTIEPILÉPTICOS
(PORTARIA 344)
222

272458

Carbamazepina 200 mg. MARCA: UNIÃO
QUIMI(DF).

Comprimido

250.000

0,27

67.500,00

223

272454

Carbamazepina suspensão oral 20 mg/ml
frasco 100 ml. MARCA: UNIÃO QUIMI(DF).

Frasco

2.000

9,45

18.900,00

224

272901

Clobazam
10
SANOFI/AVEN(SP).

MARCA:

Comprimido

1.800

0,71

1.278,00

225

272902

Comprimido

1.800

1,59

2.862.00

226

270120

Frasco

1.200

2,39

2.868,00

227

270118

Comprimido

70.000

0,09

6.300,00

228

270119

Clobazam
20
mg.
MARCA:
SANOFI/AVEN(SP).
Clonazepam 2,5mg/ml solução oral frasco
20 ml. MARCA: HIPOLABOR-M(MG).
Clonazepam 0,5 mg. MARCA: GEOLABGO(GO).
Clonazepam 2,0 mg. MARCA: E.M.S (SP).

Comprimido

200.000

0,,60

12.000,00

229

267197

Comprimido

200.000

0,08

16.000,00

230

267195

Diazepam 10 mg. MARCA: UNIÃO
QUIMI(DF).
Diazepam 5 mg. MARCA: SANTISASP(SP).

Comprimido

200.000

0,06

12.000,00

231

395147

Diazepam 10 mg/2ml solução injetável.
MARCA: UNIÃO QUIMI(DF).

Ampola

4.000

1,26

5.040,00

mg.
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232

352912

233

267657

234

273626

235

267660

236

300725

237

300723

238

295040

239

324414

240

272809

241

285965

242

285966

243

352933

244

273255

245

272849

246

272850

247

272851

248

328529

249
250

Divalproato de sódio 500 mg comprimido de
liberação
prolongada.
MARCA:
ZYDUS/NIKKH(RJ).
Fenitoína sódica 100 mg. MARCA:
HIPOLABOR-M(MG).

Comprimido

3.900

0,68

2.652,00

Comprimido

90.000

0,12

10.800,00

Fenitoina 50mg/ml inj (cl) MARCA:
HIPOLABOR-M(MG).
Fenobarbital 100 mg. MARCA: CRISTALIAS(SP).

Ampola

2.000

2,77

5.540,00

Comprimido

180.000

0,20

36.000,00

Fenobarbital 100 mg/2ml solução injetável.
MARCA: CRISTALIA-S(SP).
Fenobarbital 40 mg/ml solução oral frasco
20 ml. MARCA: UNIÃO QUIMI(DF).

Ampola

1.200

2,36

2.832,00

Frasco

2.000

4,15

8.300,00

Lamotrigina
25
mg.
MARCA:
EUROFARMA(SP).
Lamotrigina
50
mg.
MARCA:
UNICHEM(SP).
Lamotrigina 100 mg. MARCA: BIOLAB
SANU(SP).

Comprimido

2.400

0,37

888,00

Comprimido

6.000

0,40

2.400,00

Comprimido

3.600

0,69

2.484,00

Levetiracetam
250
mg.
MARCA:
EUROFARMA(SP).
Levetiracetam 500 mg. MARCA: ACHE(SP).

Comprimido

2.100

1,02

2.142,00

Comprimido

2.100

4,15

8.715,00

Levetiracetam 100 mg /ml solução oral
frasco 100 ml + seringa dosadora . MARCA:
ACHE(SP).
Oxcarbazepina 6mg/ml ou 6 % suspensão
oral frasco 100 ml. MARCA: UNIÃO
QUIMI(DF).
Topiramato 25 mg. MARCA: UNIÃO
QUIMI(DF).
Topiramato 50 mg. MARCA: E.M.S (SP).

Frasco

50

90,00

4.500,00

Frasco

200

30,23

6.046,00

Comprimido

5.000

0,18

900,00

Comprimido

15.000

0,17

2.550,00

Topiramato
100
mg.
MARCA:
ZYDUSNIKKH(RJ).
Valproato de sódio 250 mg. MARCA:
BIOLAB SANU(SP).

Comprimido

6.000

0,49

2.940,00

Comprimido

39.000

0,22

8.580,00

328530

Valproato de sódio 500 mg. . MARCA:
BIOLAB SANU(SP).

Comprimido

90.000

0,66

59.400,00

328532

Valproato de sódio 50 mg/ml xarope frasc0
100ml. MARCA: HIPOLAB-M(MG).

Frasco

1.600

4,79

7.664,00

TOTAL

R$

320.081,00

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município e respeitada as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo Municipal de Saúde
não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos licitados, referidos na Cláusula I,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão N°. 024-SRP/2022, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
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2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o
prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos adjudicados,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos medicamentos
ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de Maragojipe,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal de
Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas
com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como
a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro
de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos ou correlatos.
4.2.1 – A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos expedida
pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do mesmo com as
exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2 - Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de Registro
será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
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ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3 – Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4 – Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado pelo
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.5 – A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição
dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as especificações.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.1.2 – Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou
prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3 – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou correlatos,
ou rejeitá-los;
5.1.4 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata;
5.1.5 – Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Ata de
Registro;
5.1.6 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e necessários
ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8 – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles praticados
no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos desta Ata de Registro, de forma
a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1 – Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados
neste instrumento;
5.2.2 – Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em embalagens
originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos
itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem
danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
5.2.3 – A inobservância ao disposto no subitem 5.2.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4 – Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarregamento das mercadorias;
5.2.5 – Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução do objeto
desta Ata;
5.2.6 – Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade
de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
5.2.7 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os
medicamentos ou correlatos objeto desta Ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
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resultantes de execução irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou
desconformes com as especificações;
5.2.8 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE
ou terceiros;
5.2.9 – Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10 – Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou correlatos,
reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
5.2.11 – Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao Contratante
para ateste e pagamento;
5.2.12 – Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro, sem
anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela emissão
e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os medicamentos ou
correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que correrão por sua conta
e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73, inciso II,
alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e
seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO.
7.1 – A Secretaria de Saúde designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação
geral até a entrega do objeto pela Fornecedora;
7.2 – São atribuições do servidor designado, dentre outras:
7.2.1 – Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as
medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer;
7.2.2 – Acompanhar e fiscalizar os fornecimentos, requerendo em tempo oportuno à Diretoria
competente decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;
7.2.3 – Solicitar à Fornecedora e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências
tempestivas necessárias à boa execução do contrato;
7.3 – A ação de fiscalização não exonera a Fornecedora de suas responsabilidades contratuais;
7.4 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.5 – Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pelo Município, a Fornecedora
deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos medicamentos adquiridos, objetivando:
a) Entregar os medicamentos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e
preços apresentados na proposta;
7.6 – 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
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ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93.
7.7 – O 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 à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de Promitente
Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesas e o contraditório, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
8.1.2 - Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o fornecimento
e sem prejuízo ao resultado: advertência;
8.1.3 - Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos
preços registrados;
8.1.4 - Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
da Ata de Registro de Preços;
8.1.5 - Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
8.1.6 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
8.1.7 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
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10.1 – Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por
qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para
formalização do Termo de Adesão.
10.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote registrado.
10.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
na forma Eletrônica N°. 024/2022.
CLÁUSULA XIV – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor,
conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
14.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
14.3 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a
prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
14.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 024/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude de
convocações dos vencedores melhores posicionados.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – Bahia, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 30 de maio de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.388.207/0001-00
FILYPE KAIQUUE LEITE ROCHA
CPF. 041.907.735-90

DROGAFONTE LTDA
CNPJ. 08.778.201/0001-26
EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO DA FONTE FILHO
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 046/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 226/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2022

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 –
Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, e o Fundo
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: 11.388.207/0001-00, com
endereço na rua Durval de Morais, s/n Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe - Bahia, representado
pelo Sr. Filype Kaique Leite Rocha, portador do RG. 1290675554, inscrito no CPF. 04190773590,
doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 05.400.006/0001-70, estabelecida na Rua
Conde do Arco, 200 – Subaé – CEP. 44.094-588 – Município Feira de Santana - Bahia, neste ato
representado pelo Sr. Cledson Nunes Ribeiro, brasileiro, casado, sócio administrador, portado do
RG. 009955530 71 SSP/BA, inscrito no CPF. 733.559.765-04, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas
pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos
Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 024/2022, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº. 226/2022, firmam a presente Ata de Registro de
Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições
seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1
– Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição
de medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do
Município Maragojipe – Bahia.
LOTE 14 - MEDICAMENTOS ANTIVIRAIS DESTINADOS AO TRATAMENTO
DA HERPES
152

268370

Aciclovir 200 mg MARCA: RANBAXY.

153

268375

Aciclovir 50 mg/g, 10 g, creme. MARCA:

Comprimido

20.000

0,20

4.000,00

Bisnaga

2000

1,90

3.800,00

CIMED.

TOTAL

R$

7.800,000

LOTE 17 - ATENÇÃO BÁSICA - MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA
ÓSSEO
165

269462

Alendronato de sódio 70 mg MARCA: SEM

Comprimido

4.000

0,60

2.400,00

Comprimido

12.000

0,08

960,00

Comprimido

220.000

0,08

17.600,00

SIGMA.

166

270895

Carbonato de calcio 500 mg. MARCA:
FITOWAY.

167

448610

Carbonato de calcio 500 mg + vitamina d
400 ui. MARCA: FITOWAY.
TOTAL

R$

20.960,00
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LOTE 35 - ANTIBIÓTICOS DE USO INJETÁVEL
372

268381

Amicacina sulfato 250 mg/ml, 2 ml, solução
injetável. MARCA: TEUTO.
Amicacina sulfato 50 mg/ml, 2 ml, solução
injetável. MARCA: TEUTO.

Ampola

200

5,00

1.000,00

373

268383

Ampola

400

2,80

1.120,00

374

270613

Benzilpenicilina benzatina 600.000ui po
para suspensão injetável. MARCA:
TEUTO.

Ampola

2.800

8,00

22.400,00

375

270612

Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui, pó
para suspensão injetável. MARCA:
TEUTO.

Frasco/ampola

10.000

8,00

80.000,00

376

445915

Cefalotina sódica 1g. MARCA: ABL.

Ampola

2.000

5,00

10.000,00

377

442694

Ceftazidima pentaidratada 1 g, pó para
solução injetável ev/im. MARCA: ABL.

Frasco-ampola

1.800

20,29

36.522,00

378

442701

Ampola

9.000

5,00

45.000,00

379

268540

Frasco-ampola

400

5,20

2.080,00

380

292418

Ceftriaxona sódica 1g iv/im solução
injetável. MARCA: ABL.
Cloridrato de vancomicina 500 mg, pó
liofilizado, solução injetável. MARCA:
TEUTO.
Ciprofloxacino 500mg 2 mg/ml (0,2%)
frasco 100 ml. MARCA: FRESNIUS.

Ampola

600

42,00

25.200,00

381

268436

Fosfato de clindamicina solução injetável
150 mg/ml ampola 2 ml. MARCA: BLAU.

Ampola

500

6,00

3.000,00

382

268487

Meropenem 500mg. MARCA: ABL.

Frasco-ampola

300

20,00

6.000,00

383

268498

Metronidazol 0,5%, 5mg/ml, 100 ml,
solução injetável. MARCA: FORMACE.

Frasco

600

5,50

3.300,00

384

268256

Sulfato de gentamicina 40 mg/ml ampola
1 ml. MARCA: SANTISA.

Ampola

1.200

3,00

3.600,00

385

269759

Sulfato de gentamicina 80 mg/2 ml ampola
2 ml. MARCA: SANTISA.

Ampola

2.000

3,00

6.000,00

TOTAL

R$

245.222.00

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município e respeitada as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo Municipal de Saúde
não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos licitados, referidos na Cláusula I,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão N°. 024-SRP/2022, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
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2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o
prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos adjudicados,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos medicamentos
ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de Maragojipe,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal de
Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas
com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como
a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro
de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos ou correlatos.
4.2.1 – A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos expedida
pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do mesmo com as
exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2 - Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de Registro
será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
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ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3 – Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4 – Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado pelo
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.5 – A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição
dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as especificações.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.1.2 – Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou
prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3 – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou correlatos,
ou rejeitá-los;
5.1.4 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata;
5.1.5 – Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Ata de
Registro;
5.1.6 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e necessários
ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8 – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles praticados
no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos desta Ata de Registro, de forma
a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1 – Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados
neste instrumento;
5.2.2 – Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em embalagens
originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos
itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem
danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
5.2.3 – A inobservância ao disposto no subitem 5.2.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4 – Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarregamento das mercadorias;
5.2.5 – Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução do objeto
desta Ata;
5.2.6 – Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade
de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
5.2.7 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os
medicamentos ou correlatos objeto desta Ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
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resultantes de execução irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou
desconformes com as especificações;
5.2.8 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE
ou terceiros;
5.2.9 – Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10 – Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou correlatos,
reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
5.2.11 – Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao Contratante
para ateste e pagamento;
5.2.12 – Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro, sem
anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela emissão
e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os medicamentos ou
correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que correrão por sua conta
e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73, inciso II,
alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e
seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO.
7.1 – A Secretaria de Saúde designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação
geral até a entrega do objeto pela Fornecedora;
7.2 – São atribuições do servidor designado, dentre outras:
7.2.1 – Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as
medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer;
7.2.2 – Acompanhar e fiscalizar os fornecimentos, requerendo em tempo oportuno à Diretoria
competente decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;
7.2.3 – Solicitar à Fornecedora e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências
tempestivas necessárias à boa execução do contrato;
7.3 – A ação de fiscalização não exonera a Fornecedora de suas responsabilidades contratuais;
7.4 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.5 – Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pelo Município, a Fornecedora
deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos medicamentos adquiridos, objetivando:
a) Entregar os medicamentos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e
preços apresentados na proposta;
7.6 – 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
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ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93.
7.7 – O 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 à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de Promitente
Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesas e o contraditório, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
8.1.2 - Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o fornecimento
e sem prejuízo ao resultado: advertência;
8.1.3 - Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos
preços registrados;
8.1.4 - Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
da Ata de Registro de Preços;
8.1.5 - Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
8.1.6 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
8.1.7 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
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10.1 – Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por
qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para
formalização do Termo de Adesão.
10.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote registrado.
10.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
na forma Eletrônica N°. 024/2022.
CLÁUSULA XIV – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor,
conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
14.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
14.3 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a
prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
14.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 024/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude de
convocações dos vencedores melhores posicionados.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – Bahia, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 30 de maio de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.388.207/0001-00
FILYPE KAIQUUE LEITE ROCHA
CPF. 041.907.735-90

FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ. 05.400.006/0001-70
CLEDSON NUNES RIBEIRO
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 044/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 226/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2022

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 –
Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, e o Fundo
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: 11.388.207/0001-00, com
endereço na rua Durval de Morais, s/n Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe - Bahia, representado
pelo Sr. Filype Kaique Leite Rocha, portador do RG. 1290675554, inscrito no CPF. 04190773590,
doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: M & A SUPRA COMERCIAL LTDA – ME, pessoa
jurídica de direito privado inscrito no CNPJ. 10.731.996/0001-69, localizada Rua A, 58 – Cond.
Empresarial Litoral Norte – Quad. 01 – Lot. 23 - Caji – Itinga – CEP. 42.700-000 – Município de Lauro
de Freitas – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Marco Antonio Crisostomo Portela, brasileiro,
casado, sócio administrador, portador do RG. 1638170 06 SSPBA, inscrito no CPF. 371.700.665-71,
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002
e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°. 024/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº. 226/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição
de medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do
Município Maragojipe – Bahia.
LOTE 13 - MEDICAMENTOS
ANTIFÚNGICOS ORAIS E
TÓPICOS
148

267662

Fluconazol

150

mg.

MARCA:

Cápsula

9000

0,57

5.130,00

Itraconazol 100 mg. MARCA: E,M,S.
Nistatina 100.000 ui/ml, frasco 50
ml, suspensão oral, contendo
conta-gotas graduado. MARCA:

Cápsula
Frasco

25.000
2.500

0,60
4,64

15.000,00
11.600,00

Bisnaga

8.000

1,80

14.400,00

GEOLAB.

149
150

268861
428028

151

375580

TEUTO.

Nitrato de miconazol 20 mg/g ( 2%)
creme tópico 28g. MARCA: TEUTO.
TOTAL

R$

46.130,00

LOTE 15 - MEDICAMENTOS ANTIPARASITÁRIOS
154

267507

Albendazol 40 mg/ml suspensão
oral frasco 10 ml MARCA: PRATI.

155

267506

Albendazol
PRATI.

400

mg.

MARCA:

Frasco

7.000

1,50

10.500,00

Comprimido
mastigável

9.000

0,60

5.400,00
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156

268241

157

268242

158

376767

Deltametrina 0,2mg/ml loção
tópica 100 ml. MARCA: MULTILAB.
Deltametrina shampoo 0,2mg/ml
solução tópica 100 ml. MARCA:

Frasco

5.000

2,20

11.000,00

Frasco

5.000

2,20

11.000,00

Comprimido

8.000

0,84

6.720,00

MULTILAB.

Ivermectina 6 mg. MARCA: E,M,S.
TOTAL

R$

44.620,00

LOTE 18 - MEDICAMENTOS
DESTINADOS AO TRATAMENTO
DOS DISTÚRBIOS DA TIREÓIDE
E DOS DISTÚRBIOS DA
PROLACTINA
168

268084

Cabergolina

0,5

mg.

MARCA:

Comprimido

120

5,00

600,00

BIOLAB.

169

268124

Levotiroxina

sódica

25

mcg.

Comprimido

24000

0,21

5.040,00

50

mcg.

Comprimido

36000

0,22

7.920,00

75

mcg.

Comprimido

30000

0,17

5.100,00

100

mcg.

MARCA: SANNOFI.

170

268123

Levotiroxina

sódica

MARCA: SANNOFI.

171

268859

Levotiroxina

sódica

MARCA: SANNOFI.

172
173
174

268125

Levotiroxina

Comprimido

30000

0,18

5.400,00

273700

MARCA: SANNOFI.
Tiamazol 5 mg MARCA: BIOLAB.

sódica

Comprimido

3.600

0,23

828,00

287824

Tiamazol 10 mg. MARCA: BIOLAB.

Comprimido

3.600

0,28

1.728,00

TOTAL

R$

26.616,00

LOTE 20 - MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE
PARKINSON E DOENÇA DE ALZHEIMER
185

396211

Cloridrato de donepezila 5 mg.

Comprimido

2.100

0,18

378,00

Comprimido

2.100

0,18

378,00

Comprimido
dispersível

24000

1,10

26.400,00

Cápsula

30000

1,50

45.000,00

Comprimido

48.000

0,90

43,200,00

Comprimido

36.000

2,78

100.080,00

Comprimido

36.000

1,20

43.200,00

MARCA: NOVA QUIMICA.

186

285081

Cloridrato de donepezila 10 mg.
MARCA: NOVA QUIMICA.

187

433280

188

398689

189

270130

Levodopa 100mg + clorirato de
benserazida
25mg.
MARCA:
ROCHE.

Levodopa 100mg + clorirato de
benserazida
25mg.
MARCA:
ROCHE.

Levodopa 100mg + clorirato de
benserazida
25mg.
MARCA:
ROCHE.

190

270126

191

270130

Levodopa 200mg + clorirato de
benserazida
50mg.
MARCA:
ROCHE.

Levodopa 250 mg + carbidopa
25mg. MARCA: TEUTO.
TOTAL

R$

258.636,00
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LOTE 21 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE
TOXOPLASMOSE - GESTANTES, CRIANÇAS, IMUNOCOMPROMETIDOS.
192

343494

Espiramicina

1,5

mui.

MARCA:

Comprimido

12.000

2,80

33.600,00

Folinato
de
cálcio
15mg
(equivalente a 15mg de ácido
folinico). MARCA: LIBBS.
Pirimetamina 25 mg. MARCA:

Comprimido

5.400

0,70

3.780,00

Comprimido

4.500

0,11

495,00

Comprimido

4.500

0,44

1.980,00

SANOFI.

193

268292

194

268158

FARMOQUIMICA.

195

267765

Sulfadiazina 500 mg . MARCA:
SOBRAL.

TOTAL

R$

39.855,00

LOTE 25 - MEDICAMENTOS ANTIPARKISONIANOS (PORTARIA 344)
218

270140

Biperideno 2 mg. MARCA: BAGO.

219

270138

Lactato de biperideno 5 mg/ml, 1
ml, solução injetável. MARCA:

220

267769

Comprimido

50000

0,23

11.500,00

Ampola

1.000

1,78

1.780,00

Comprimido

280.000

0,16

44.800,00

Ampola

4.000

1,18

4.720,00

CRISTALIA.

Prometazina

25

mg.

MARCA:

CRISTALIA.

221

267768

Prometazina 50 mg/2ml solução
injetável. MARCA: SANOFI.
TOTAL

R$

62.800,00

LOTE 27 - MEDICAMENTOS ANTIPSICÓTICOS (PORTARIA 344)
251

267621

Carbonato de lítio 300 mg. MARCA:

Comprimido

20000

0,32

6.400,00

Comprimido

60.000

0,27

16.200,00

Comprimido

200.000

0,31

62.000,00

Ampola

1.200

1,50

3.600,00

25 mg.

Comprimido

2.400

0,57

1.368,00

50 mg.

Comprimido

9.000

1,04

9.360,00

100 mg.

Comprimido

5.000

0,74

3.700,00

HIPOLABOR.

252

267635

Cloridrato de clorpromazina 25 mg.
MARCA: CRISTALIA.

253

267638

Cloridrato de clorpromazina 100
mg. MARCA: CRISTALIA.

254

268069

Cloridrato
solução

255

273597

de
clorpromazina
injetável
5mg/ ml.

MARCA: CRISTALIA.

Cloridrato de tioridazina
MARCA: BL INDUSTRIA.

256

272366

Cloridrato de tioridazina
MARCA: BL INDUSTRIA.

257

272367

Cloridrato de tioridazina
MARCA: BL INDUSTRIA.

258

267670

Haloperidol

1

mg.

MARCA:

Comprimido

25.000

0,22

5.500,00

5

mg.

MARCA:

Comprimido

200.000

0,17

34.000,00

Ampola

2.800

11,00

30.800,00

CRISTALIA.

259

267669

Haloperidol
CRISTALIA.

260

292194

Haloperidol decanoato 50 mg/ml.
MARCA: U.QUIMICA.
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261

292195

Haloperidol solução oral 2 mg/ml
frasco 20 ml. MARCA: CRISTALIA.

Frasco

1.200

1,80

2.160,00

262

292196

Haloperidol

Ampola

3.000

1,70

5.100,00

injetável

5

mg/ml.

MARCA: TEUTO.

263

268128

Maleato de levomepromazina 25
mg. MARCA: CRISTALIA.

Comprimido

60.000

0,48

28.800,00

264

268129

Maleato de levomepromazina 100
mg. MARCA: CRISTALIA.

Comprimido

90.000

0,55

49.500,00

265

268130

Maleato
de
levomepromazina
solução oral 40 mg/ml frasco 20 ml
+ conta-gotas. MARCA: CRISTALIA.

Frasco

600

7,40

4.440,00

266

300988

Periciazina solução oral 1 % ou 10
mg/ml frasco 20 ml. MARCA:

Frasco

600

7,00

4.200,00

267

300989

Frasco

600

14,80

8.800,00

268
269

271620
271621

Olanzapina 5 mg MARCA: PRATI.
Olanzapina 10 mg. MARCA: PRATI.

Comprimido

3.900
3.900

0,44
0,42

1.716,00
1.638,00

270

272839

Risperidona 1 mg. MARCA: PRATI.

Comprimido

90.000

0,23

20.700,00

271
272
273

268149
284105
284106

Risperidona 2mg. MARCA: PRATI.
Risperidona 3 mg. MARCA: PRATI.
Risperidona 1 mg/ml sol. Oral
frasco 30 ml com seringa dosadora.

Comprimido
Comprimido
Frasco

100.000
110.000
800

0,12
0,22
5,80

12.000,00
24.200,00
4.640,00

SANOFI.

Periciazina solução oral 4 % ou 40
mg/ml frasco 20 ml. MARCA:
SANOFI.

MARCA: PRATI.

TOTAL

R$

340.902,00

LOTE 29 - MEDICAMENTO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE
TRANSTORNO DA ANSIEDADE GENERALIZADA; TRANSTORNO DE
PÂNICO; TRANSTORNO DE ANSIEDADE SOCIAL; TRANSTORNO DE SONOVIGÍLIA (PORTARIA 344)
285

271358

Alprazolam 0,25mg. MARCA: E.M.S.

Comprimido

12000

0,09

1.080,00

286

271357

Alprazolam 0,5 mg. MARCA: E.M.S.

Comprimido

45.000

0,12

5.400,00

287

271356

Alprazolam 1,0 mg. MARCA: E.M.S.

Comprimido

45.000

0,12

5.400,00

288

284465

Alprazolam 2,0 mg. MARCA: E.M.S.

Comprimido

42.000

0,21

8.820,00

289

271773

Bromazepam 3mg. MARCA: TEUTO.

Comprimido

45.000

0,09

4.050,00

290

271774

Bromazepam 6 mg MARCA: TEUTO.

Comprimido

36.000

0,11

3.960,00

291

272903

Bromidrato de citalopram 20 mg.

Comprimido

24.000

0,23

5.520,00

20 mg

Comprimido

75.000

0,32

24.000,00

Cloridrato de sertralina 50 mg.

Comprimido

36.000

0,18

6.480,00

Cápsula

18.000

0,44

7.920,00

MARCA: PRATI.

292

273940

Cloridrato de paroxetina
MARCA: TEUTO.

293

272365

MARCA: E.M.S.

294

405899

Cloridrato de venlafaxina 37, 5 mg
comprimido
de
liberação
controlada. MARCA: RANBAXY.
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295

405898

296

278316

Cloridrato de venlafaxina 75 mg
comprimido
de
liberação
controlada. MARCA: RANBAXY.
Hemitartarato de zolpidem 10 mg.

Cápsula

21.000

0,80

16.800,00

Comprimido

24.000

0,52

12.480,00

MARCA: SANOFI.

TOTAL

R$

101.910,00

LOTE 31 - MEDICAMENTOS DE USO EXCUSIVO EM OBSTETRÍCIA
301

358753

Misoprostol 25 mcg comprimido
vaginal. MARCA: INFAN.

Comprimido

1800

12,00

21.600,00

302

358755

Misoprostol 200 mcg comprimido
vaginal. MARCA: INFAN.

Comprimido

1800

48,00

86.400,00

TOTAL

108.000,00

R$

LOTE 34 - MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO INJETÁVEIS PORTARIA 344/SVS-98
360

483776

361

309441

362

271949

363

424712

364

268510

365

268482

Cloridrato de tramadol 50 mg/ml
solução injetável ampola 1 ml.

Ampola

9.000

2,02

18.180,00

Ampola

5.000

5,00

25.000,00

Ampola

800

4,00

3.200,00

Ampola

600

7,00

4.200,00

Ampola

400

11,00

4.400,00

Ampola

500

4,12

2;060,00

Ampola

600

4,10

2.460,00

Ampola

600

11,00

6.600,00

Ampola

2.500

2,80

7.000,00

Morfina 1 mg/ml solução injetável 1
ml MARCA: CRISTALIA.
Naloxona
0,4mg/ml
solução
injetável 1 ml. MARCA: HIPOLANOR.

Ampola

1.500

3,35

5.025,00

Ampola

300

8,65

2.595,00

Petidina 50 mg/ml solução injetável
ampola 2 ml. MARCA: U. QUIMICA.

Ampola

1.200

2,13

2.544,00

MARCA: TEUTO.

Cloridrato de tramadol 100 mg/ 2ml
solução injetável ampola 2 ml.
MARCA: EUROFARMA.

Fentanila
50mcg/ml
solução
injetável ampola 5 ml. MARCA:
CRISTALIA.

Fentanila
50mcg/ml
solução
injetável ampola 10 ml. MARCA:
CRISTALIA.

Flumazenil 0,1 mg/ml solução
injetável ampola 10 ml. MARCA:
HIPOLANOR.

Midazolam 1 mg/ ml solução
injetável ampola 5 ml. MARCA:
HIPOLANOR.

366

268481

367

268481

Midazolam 5 mg/ ml solução
injetável ampola 3 ml. MARCA:
HIPOLANOR.

Midazolam 5 mg/ ml solução
injetável ampola 10 ml. MARCA:
HIPOLANOR.

368

304871

369

304870

370

272326

371

272329

Morfina 10 mg/ml solução injetável
ampola
1 ml. MARCA:
HIPOLANOR.
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TOTAL

R$

83.264,00

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município e respeitada as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo Municipal de Saúde
não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos licitados, referidos na Cláusula I,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão N°. 024-SRP/2022, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o
prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos adjudicados,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos medicamentos
ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de Maragojipe,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal de
Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas
com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como
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a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro
de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos ou correlatos.
4.2.1 – A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos expedida
pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do mesmo com as
exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2 - Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de Registro
será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3 – Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4 – Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado pelo
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.5 – A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição
dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as especificações.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.1.2 – Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou
prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3 – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou correlatos,
ou rejeitá-los;
5.1.4 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata;
5.1.5 – Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Ata de
Registro;
5.1.6 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e necessários
ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8 – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles praticados
no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos desta Ata de Registro, de forma
a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJMYRUU0QJY5NDY1NZU5NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
32 - Ano XII - Nº 3943

Maragogipe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
5.1.9 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1 – Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados
neste instrumento;
5.2.2 – Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em embalagens
originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos
itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem
danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
5.2.3 – A inobservância ao disposto no subitem 5.2.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4 – Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarregamento das mercadorias;
5.2.5 – Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução do objeto
desta Ata;
5.2.6 – Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade
de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
5.2.7 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os
medicamentos ou correlatos objeto desta Ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou
desconformes com as especificações;
5.2.8 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE
ou terceiros;
5.2.9 – Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10 – Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou correlatos,
reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
5.2.11 – Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao Contratante
para ateste e pagamento;
5.2.12 – Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro, sem
anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela emissão
e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os medicamentos ou
correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que correrão por sua conta
e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73, inciso II,
alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e
seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO.
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7.1 – A Secretaria de Saúde designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação
geral até a entrega do objeto pela Fornecedora;
7.2 – São atribuições do servidor designado, dentre outras:
7.2.1 – Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as
medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer;
7.2.2 – Acompanhar e fiscalizar os fornecimentos, requerendo em tempo oportuno à Diretoria
competente decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;
7.2.3 – Solicitar à Fornecedora e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências
tempestivas necessárias à boa execução do contrato;
7.3 – A ação de fiscalização não exonera a Fornecedora de suas responsabilidades contratuais;
7.4 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.5 – Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pelo Município, a Fornecedora
deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos medicamentos adquiridos, objetivando:
a) Entregar os medicamentos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e
preços apresentados na proposta;
7.6 – 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 nº 8.666/93.
7.7 – O 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 à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de Promitente
Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesas e o contraditório, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
8.1.2 - Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o fornecimento
e sem prejuízo ao resultado: advertência;
8.1.3 - Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos
preços registrados;
8.1.4 - Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
da Ata de Registro de Preços;
8.1.5 - Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
8.1.6 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
8.1.7 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério do Município; observada a legislação em vigor;
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9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por
qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para
formalização do Termo de Adesão.
10.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote registrado.
10.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
na forma Eletrônica N°. 024/2022.
CLÁUSULA XIV – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor,
conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
14.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
14.3 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a
prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
14.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 024/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude de
convocações dos vencedores melhores posicionados.
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15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – Bahia, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 30 de maio de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.388.207/0001-00
FILYPE KAIQUUE LEITE ROCHA
CPF. 041.907.735-90
M & A SUPRA COMERCIAL LTDA – ME
CNPJ. 10.731.996/0001-69
MARCO ANTONIO CRISOSTOMO PORTELA
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 043/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 226/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2022

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 –
Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, e o Fundo
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: 11.388.207/0001-00, com
endereço na rua Durval de Morais, s/n Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe - Bahia, representado
pelo Sr. Filype Kaique Leite Rocha, portador do RG. 1290675554, inscrito no CPF. 04190773590,
doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: M D MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 07.294.636/0001-32 estabelecida na Avenida Santiago
de Compostela, s/n - CEP. 40.279-150, neste ato representado pelo Sr. Marlon Marcos Arruda
Araújo, brasileiro, solteiro, sócio administrador, portador do RG. 11.336.83-30 SSP/BA, inscrito CPF.
044.648.675-29, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da
Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n°
10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020,
e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°. 024/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº. 226/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições
da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição de
medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município
Maragojipe – Bahia.
LOTE 10 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SÍFILIS
118

270612

119

271036

Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui,
pó para suspensão injetável. MARCA:

Frasco/ampola

2000

6,48

12.960,00

Comprimido

5.000

0,35

1.750,00

Ampola

300

7,36

2.208,00

TEUTO.

Cloridrato

de

doxiciclina

100mg.

MARCA: PHARLAB.

120

442701

Ceftriaxona sódica 1g iv/im solução
injetável. MARCA: ABL.

TOTAL

R$

16.918,00

LOTE 23 MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES ORAIS
207

370117

Etexilato de dabigatrana 110 MG.

Cápsula

12.000

4,33

51.960,00

Cápsula

15.000

4,20

63.000,00

Comprimido

2.400

4,62

11.088,00

MARCA: BOEHRINGER.

208

402259

Etexilato

de

dabigatrana

150

mg.

MARCA: BOEHRINGER.

209

476822

Rivaroxabana 2,5 mg. MARCA: BAYER.
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210

394103

Rivaroxabana

10

mg.

MARCA:

Comprimido

12.000

2,38

28.560,00

EUROFARMA.

211

412092

Rivaroxabana 15 mg. MARCA: E.M.S.

Comprimido

9.000

3,82

34.380,00

212

412091

Rivaroxabana

MARCA:

Comprimido

15.000

1,45

21.750,00

MARCA:

Comprimido

3.600

0,42

1.512,00

UNIÃO

Comprimido

4.800

0,33

1.584,00

20

mg.

PHARLAB.

213

279270

Varfarina

2,5

mg.

FARMOQUIMICA.

214

279269

Varfarina

5,0

mg.

MARCA:

QUIMICA.

TOTAL

R$

213.834,00

LOTE 33 - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS UTLIZADOS EM URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
313

278338

314

278281

315

436417

316

436417

317

436418

318

292402

319

268222

320

394088

321

269958

322

271710

323

340206

324

268960

325

272198

326

268115

327

267310

328

267311

Ácido tranexâmico, 50mg/ml solução
injetável ampola 5 ml. MARCA:

Ampola

3.000

3,40

10.200,00

Adenosina 6 mg/2 ml solução injetável
ampola 2 ml. MARCA: HIPOLABOR.

Ampola

1.000

8,50

8.500,00

Alteplase 10 mg/ 10 ml solução injetávl
frasco ampola. MARCA: BOEHRINGER.
Alteplase 20 mg/ 20 ml solução injetávl
frasco ampola. MARCA: BOEHRINGER.
Alteplase 50 mg/ 50 ml solução injetávl
frasco ampola. MARCA: BOEHRINGER.
Aminofilina 24 mg/ml solução inetável
ampola 10 ml. MARCA: FARMACE.
Bicarbonato de sódio solução injetável
8,4%
frasco
250ml.
MARCA:

Frasco ampola

30

500,00

15.000,00

Frasco ampola

30

500,00

15.000,00

Frasco ampola

30

500,00

15.000,00

Ampola

3.600

4,70

16.920,00

Ampola

600

Bicarbonato de sódio solução injetável
8,4% frasco 10ml. MARCA: SAMTEC.

Ampola

800

0,68

544,00

Bromoprida 5mg/ml solução injetável
ampola 2 ml. MARCA: UNIÃO QUIMICA.
Cloridrato de amiodarona 50 mg/ml
solução inetável ampola 3 ml. MARCA:

Ampola

6.000

1,36

8.160,00

Ampola

600

1,87

1.112,00

Ampola

5.000

7,14

35.700,00

Ampola

600

2,27

1.362,00

Ampola

3.000

1,59

4.770,00

Ampola

5.000

5,10

25.500,00

Ampola

8.000

0,73

5.840,00

Ampola

8.000

3,40

27.200,00

HIPOLABOR.

20,05

12.030,00

HYPOFARMA.

HIPOLABOR.

Cloridrato de clonidina 150mcg/ml
solução injetável ampola 1 ml. MARCA:
CRISTALIA.

Cloridrato de dopamina 5 mg/ml
solução injetável ampola 10 ml.
MARCA: UNIÃO QUIMICA.

Cloridrato de etilefrina 10 mg/ml
solução injetável ampola 1 ml. MARCA:
UNIÃO QUIMICA.

Cloridrato de hidralazina 20 mg/ml, 1
ml,
solução
injetável.
MARCA:
CRISTALIA.

Cloridrato de metoclopramida 5 mg/ml,
2 ml, solução injetável. MARCA:
FARMACE.

Cloridrato de ondansetrona 4 mg/2 ml,
solução injetável. MARCA: FRESENIUS.
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329

267769

330

466524

331

276283

332

272334

333

272336

334

272190

335

448982

336

277973

337

292399

Cloridrato de prometazina 25mg/ml, 2
ml,
solução
injetável.
MARCA:

Ampola

3.000

5,74

17.220,00

Complexo vitamínico b (riboflavina 2,5
mg/ml + cloridrato de piridoxina 2,5
mg/ml + nicotinamida 20 mg/ml +
pantenol 3mg/ml), 2 ml, solução
injetável. MARCA: HYPOFARMA.

Ampola

9.000

3,46

31.140,00

Deslanosideo
0,2mg/ml
solução
injetável ampola 2 ml. MARCA: UNIÃO

Ampola

600

1,82

1.092,00

Ampola

4.000

1,80

7.200,00

Ampola

2.000

3,61

7.320,00

Ampola

800

7,40

5.920,00

Enoxaparina
sódica
40mg/0,4ml
solução injetável subcutânea - seringa
preenchida 0,4ml. MARCA: CRISTALIA.

Ampola

400

26,80

10.720,00

Ergometrina
0,2
mg/ml
solução
injetável ampola 1 ml. MARCA: UNIÃO

Ampola

2.000

2,20

4.400,00

Ampola

1.800

2,99

5.382,0

CRISTALIA.

QUIMICA.

Dimenidrinato 50 mg/ml + cloridrato de
piridoxina 50 mg/ml solução injetável
ampola 1 ml uso intra-muscular.
MARCA: UNIÃO QUIMICA.

Dimenidrinato 3 mg/ml + cloridrato de
piridoxina 5 mg/ml glicose 100 mg/ml
frutose 100 mg/ml solução injetável
ampola 10 ml uso endovenoso.
MARCA: COSMED.

Dobutamina 12,5 mg/ ml solução
injetável ampola 20 ml. MARCA:
HIPOLABOR

QUIMICA.

Fitomenadiona 10 mg/ml
injetável ampola 1 ml.

solução
MARCA:

HIPOLABOR.

338

267328

Fosfato de Sódio Monobasico +
Fosfato de sódio dibásico 130 ml
(ENEMA). MARCA: NATULAB.

Fr/Ampola

2.000

5,69

11.380,00

339

267666

Ampola

8.000

1,25

10.000,00

340

270019

Furosemida 10mg/ml solução injetável
ampola 2 ml. MARCA: SANTISA.
Gliconato calcio 100 mg/ml solução
injetável ampola 10 ml. MARCA:

Ampola

1.800

1,95

3.510,00

341

268255

Ampola

3.000

1,99

5.970,00

Ampola

1.200

5,90

7.080,00

Ampola

800

25,00

20.000,00

AMPOLA

130

263,00

34.190,00

Ampola

1.000

1,80

1.800,00

Ampola

8.000

0,85

6.800,00

FRESENIUS.

Hemitartarato de epinefrina 1 mg/ml
solução injetável ampola 1 ml. MARCA:
HIPOLABOR.

342

442581

343

272796

344

448984

345

268264

Hemitartarato de metaraminol 19mg ,
equivalente a 10mg de metaraminol
solução injetável im/iv ampola 1ml.
MARCA: CRISTALIA.

Heparina sodica subcutânea 5000 ul/
ml solução injetável ampola 5 ml.
MARCA: CRISTALIA.

Imunoglobolina humana antl-RH (D)
300 MCG / 2 ML Solução injetável
MARCA: HIPOLABOR.

Metilergometrina 0,2 mg/ ml solução
injetável ampola 1 ml. MARCA: UNIÃO
QUIMICA.

346

267312

Metoclopramida 10 mg/ml solução
injetável ampola 2 ml. MARCA:
FARMACE.
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347

268970

Nitroglicerina
25mg/5ml
injetável ampola 5 ml.

solução

Ampola

900

30,00

27.000,00

Ampola

600

16,00

9.600,00

Ampola

800

5,99

4.792,00

Ampola

1.200

1,70

2.040,00

Ampola

6.000

14,00

84.000,00

Ampola

300

9,00

2.700,00

Frasco-ampola

1.000

7,10

7.100,00

Ampola

2.500

0,80

2.000,00

Ampola

1.000

1,18

1.180,00

Ampola

1.000

14,85

14.850,00

Ampola

3.000

2,14

6.420,00

Ampola

3.600

2,29

8.244,00

Ampola

10.000

5,00

90.000,00

MARCA:

CRISTALIA.

348

453501

349

442584

350

268277

351

268160

352

448616

353

269622

Nitroprusseto sodio 25mg/ml pó
liofilizado para solução injetável ampola
2 ml + solução diluente glicose 5 %
ampola 2 ml. MARCA: CRISTALIA.
Norepinefrina 8 mg/4ml solução
injetável ampola 4 ml. MARCA:
HIPOLABOR.

Ocitocina 5 ui /ml solução injetável
ampola
1 ml. MARCA: UNIÃO
QUIMICA.

Omeprazol sódico 40 mg pó liófilo para
solução injetável + ampola de solução
diluente com 10 ml. MARCA: UNIÃO
QUIMICA.

Sacarato de hidróxido férrico iii
20mg/ml solução injetável ampola 5 ml
uso endovenoso. MARCA: UNIÃO
QUIMICA.

Solução glicerinada 500 ml. MARCA:
JP.

354

268214

355

268075

356

268075

357

268523

358

269818

359

271687

Sulfato de atropina 0,25 mg/ml solução
injetável ampola 1 ml. MARCA:
FARMACE.

Sulfato de magnesio 100 mg/ml
solução injetável ampola 10 ml.
MARCA: SAMTEC.

Sulfato de magnesio 500 mg/ml
solução injetável ampola 10 ml.
MARCA: HALEX ISTAR.

Sulfato de salbutamol 0,5 mg/ml
solução injetável ampola 1 ml. MARCA:
HIPOLABOR.

Sulfato de terbutalina 0,5 mg/ml
solução injetável ampola 1 ml. MARCA:
UNIÃO QUIMICA.

Vitamina c 500 mg /5 ml solução
injetável ampola 5 ml. MARCA:
FARMACE.

TOTAL

613.798,00

R$

LOTE 36 - ANESTÉSICOS
386

268396

387

340178

388

269567

Besilato de atracúrio 10 mg/ml solução
injetável ampola 2,5 ml. MARCA:

Ampola

200

26,84

5368,00

Ampola

100

25,34

2.534,00

Ampola

100

6,13

613,00

Ampola

100

12,63

1.263,00

CRISTALIA.

Besilato
injetável

de

cisatracúrio solução
2 mg/ml ampola 5 ml.

MARCA: CRISTALIA.

Brometo de pancurônio 2 mg/ml
solução injetável ampola 2 ml. MARCA:
FRESENIUS.

389

268521

Brometo de rocurônio 10 mg/ml
solução injetável ampola 5 ml. MARCA:
UNIÃO QUIMICA.
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390

268442

Cloreto de suxametônio 100 mg pó
para solução injetável. MARCA: UNIÃO

391

425182

392

270096

393

270095

394

268471

395

270116

Etomidato 2mg/ml solução injetável
ampola 10 ml. MARCA: CRISTALIA.

396

268462

Halotano 100ml. MARCA: CRISTALIA.

397

268958

Lidocaina 2% sem vasoconstrictor
solução injetável ampola 20ml. MARCA:

398

397428

399

341105

400

305935

401

308877

Ampola

100

18,66

1.868,00

Ampola

300

17,30

5.190,00

Ampola

150

21,33

3.199,50

Ampola

150

4,61

691,50

Ampola

150

10,97

1.645,50

Ampola

300

21,56

6468,00

Frasco

5

55,00

275,00

Ampola

300

6,71

2.013,00

Ampola

300

11,01

3.303,00

Frasco

60

73,34

4.400,40

Ampola

250

16,54

4.135,00

Frasco

100

233,35

23.335,00

QUIMICA.

Cloridrato de dextrocetamina 50mg/ml
frasco 2ml. Sol. Injetável. MARCA:
CRISTALIA.

Cloridrato de bupivacaína 0,50% com
hemitartarato de epinefrina 1:200.000
em epinefrina ampola 20 ml. MARCA:
UNIÃO QUIMICA.

Cloridrato de bupivacaína 0,50%,
5mg/ml + glicose 8%, 80mg/mlsolução
injetável ampola 4 m. MARCA:
HIPOLABOR.

Cloridrato de levobupivacaína 0,50%
(5mg/ml) solução injetável ampola 4 ml.
MARCA: CRISTALIA.

UNIÃO QUIMICA.

Lidocaina 2% com vasoconstrictor
solução injetável ampola 5 ml. MARCA:
CRISTALIA.

Lidocaina solução spray 100 mg/ml
frasco nebulizador com 50 ml. MARCA:
HIPOLABOR.

Propofol 10mg/ml emulsão injetável
intravenosa frasco-ampola 20 ml.
MARCA: UNIÃO QUIMICA.

Sevoflurano solução inalante 1 ml/ml
(100%) frasco âmbar contendo 100 ml.
MARCA: UNIÃO QUIMICA.

TOTAL

R$

66.301,90

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município e respeitada as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo Municipal de Saúde
não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos licitados, referidos na Cláusula I,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão N°. 024-SRP/2022, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o
prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
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b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos adjudicados,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos medicamentos
ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de Maragojipe,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal de
Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas
com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como
a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro
de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos ou correlatos.
4.2.1 – A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos expedida
pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do mesmo com as
exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2 - Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de Registro
será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro.
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4.3 – Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4 – Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado pelo
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.5 – A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição
dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as especificações.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.1.2 – Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou
prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3 – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou correlatos,
ou rejeitá-los;
5.1.4 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata;
5.1.5 – Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Ata de
Registro;
5.1.6 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e necessários
ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8 – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles praticados
no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos desta Ata de Registro, de forma
a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1 – Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados
neste instrumento;
5.2.2 – Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em embalagens
originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos
itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem
danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
5.2.3 – A inobservância ao disposto no subitem 5.2.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4 – Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarregamento das mercadorias;
5.2.5 – Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução do objeto
desta Ata;
5.2.6 – Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade
de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
5.2.7 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os
medicamentos ou correlatos objeto desta Ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou
desconformes com as especificações;
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5.2.8 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE
ou terceiros;
5.2.9 – Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10 – Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou correlatos,
reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
5.2.11 – Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao Contratante
para ateste e pagamento;
5.2.12 – Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro, sem
anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela emissão
e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os medicamentos ou
correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que correrão por sua conta
e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73, inciso II,
alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e
seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO.
7.1 – A Secretaria de Saúde designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação
geral até a entrega do objeto pela Fornecedora;
7.2 – São atribuições do servidor designado, dentre outras:
7.2.1 – Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as
medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer;
7.2.2 – Acompanhar e fiscalizar os fornecimentos, requerendo em tempo oportuno à Diretoria
competente decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;
7.2.3 – Solicitar à Fornecedora e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências
tempestivas necessárias à boa execução do contrato;
7.3 – A ação de fiscalização não exonera a Fornecedora de suas responsabilidades contratuais;
7.4 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.5 – Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pelo Município, a Fornecedora
deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos medicamentos adquiridos, objetivando:
a) Entregar os medicamentos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e
preços apresentados na proposta;
7.6 – 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 nº 8.666/93.
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7.7 – O 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 à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de Promitente
Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesas e o contraditório, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
8.1.2 - Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o fornecimento
e sem prejuízo ao resultado: advertência;
8.1.3 - Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos
preços registrados;
8.1.4 - Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
da Ata de Registro de Preços;
8.1.5 - Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
8.1.6 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
8.1.7 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por
qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para
formalização do Termo de Adesão.
10.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote registrado.
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10.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
na forma Eletrônica N°. 024/2022.
CLÁUSULA XIV – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor,
conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
14.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
14.3 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a
prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
14.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 024/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude de
convocações dos vencedores melhores posicionados.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – Bahia, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 30 de maio de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.388.207/0001-00
FILYPE KAIQUUE LEITE ROCHA
CPF. 041.907.735-90
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M D MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ. 07.294.636/0001-32
MARLON MARCOS ARRUDA ARAÚJO
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 041/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 226/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2022

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 –
Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, e o Fundo
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: 11.388.207/0001-00, com
endereço na rua Durval de Morais, s/n Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe - Bahia, representado
pelo Sr. Filype Kaique Leite Rocha, portador do RG. 1290675554, inscrito no CPF. 04190773590,
doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 03.935.967/0001-53, estabelecida na Rua
Quadrangular, s/n - Galpão 04 – Parque Real Serra Verde – CEP. 42.800-970 – Município de
Camaçari – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Carlos Francisco Marques Pinto Neto, brasileiro,
casado, sócio administrador, portador do RG. 09705546 80 SSP/BA, inscrito no CPF. 013.153.17516, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e
Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais
normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°.
024/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº. 226/2022,
firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas
alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição de
medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município
Maragojipe – Bahia.
LOTE 1 - MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL
ITEM

CATMAT

DENOMINAÇÃO COMUM
BRASILEIRA/ CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTI
CA

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOLTAL

1
2

267502
267516

Ácido acetilsalicílico 100 mg. MARCA: IMEC
Atenolol 25 mg. MARCA: PRATI.

Comprimido
Comprimido

800.000
300.000

0,03
0,03

24.00,00
9.000,00

3

267517

Atenolol 50mg . MARCA: PRATI.

Comprimido

500.000

0,04

20.000,00

4

394917

Comprimido

3.000

0,20

600,00

5

395908

Atorvastatina
20
mg.
MARCA:
EUROFARMA.
Atorvastatina 40 mg . MARCA: E.M.S..

Comprimido

4.200

0,50

2.100,00

6

434255

Comprimido

2.100

0,70

1.470,00

7

268896

Comprimido

800.000

0,03

24.000,00

8

272434

Comprimido

600.000

0,04

24.000,00

9

272045

Comprimido

30.000

0,25

7.500,00

10

267566

Atorvastatina
80
mg
.
MARCA:
EUROFARMA.
Besilato de anlodipino 5 mg. MARCA:
GEOLAB.
Besilato de anlodipino 10 mg. MARCA:
GEOLAB.
Bissulfato de clopidogrel 75 mg. MARCA:
SANDOZ.
Carvedilol 3,125 mg. MARCA: E,M,S,.

Comprimido

30.000

0,06

1.800,00

11

267565

Carvedilol 6,25 mg MARCA: E,M,S,.

Comprimido

66.000

0,06

3.960,00

12

267564

Carvedilol 12,5 mg. MARCA: E,M,S,.

Comprimido

75.000

0,07

5.250,00
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13

267567

Carvedilol 25mg. MARCA: E,M,S,.

Comprimido

75.000

0,12

14

276377

Cilostazol 50 mg. MARCA: EUROFARMA.

Comprimido

6.000

0,12

9.000,00
720,00

15

276378

Cilostazol 100 mg. MARCA: EUROFARMA.

Comprimido

6.000

0,40

2.400,00

16

308738

Ciprofibrato 100mg. MARCA: GEOLAB.

Comprimido

4.800

0,20

960,00

17

267510

Comprimido

80.000

0,25

20.000,00

18

384894

Comprimido

3.600

0,65

2.340,00

19

272421

Cloridrato de amiodarona 200 mg. MARCA:
GEOLAB.
Cloridrato de propafenona 150 mg MARCA:
LIBBS.
Cloridrato de propafenona 300 mg. MARCA:
EUROFARMA

Comprimido

3.000

0,80

1.800,00

20

267772

Comprimido

180.000

0,03

3.400,00

21

267647

Cloridrato de propranolol 40 mg. MARCA:
PRATI.
Digoxina 0,25 mg. MARCA: PHARLAB.

Comprimido

45.000

0,07

3.150,00
12.000,00

Diosmina 450 mg + hesperidina 50 mg.
MARCA: TEUTO.
Furosemida 40mg. MARCA: PRATI.

Comprimido

30.000

0,40

Comprimido

700.000

0,05

35.000,00

267674

Hidroclorotiazida
PHARLAB.

MARCA:

Comprimido

1.200.000

0,03

36.000,00

25

273395

0,20

1.500,00

300909

Comprimido
sublingual
Comprimido

7.500

26

Isossorbida dinitrato 5mg sublingual .
MARCA: E.M.S.
Isossorbida mononitrato 20mg. MARCA:
ZYDUS.

9.000

0,11

990,00

27

383755

Comprimido

6.000

0258

1.500,00

28

268856

Isossorbida mononitrato 40mg. MARCA:
ZYDUS.
Losartana potássica 50 mg. MARCA:
GEOLAB.

Comprimido

2.000.000

0,08

160.000,00

29

267650

Maleato de enalapril 5 mg. MARCA: CIMED.

Comprimido

300.000

0,07

21.000,00

30

267651

Comprimido

500.000

0,11

55.000,00

31

267652

Comprimido

800.000

0,11

88.000,00

32

267689

Maleato de enalapril 10 mg. MARCA:
GEOLAB.
Maleato de enalapril 20 mg. MARCA:
TEUTO.
Metildopa 250 mg. MARCA: E.M.S.

Comprimido

120.000

0,35

42.000,00

33

267688

Metildopa 500 mg. MARCA: E.M.S.

Comprimido

50.000

0,60

30.000,00

34

282881

Rosuvastatina 10 mg. MARCA: BAYER.

Comprimido

3.000

1,00

3.000,00

35

282882

Rosuvastatina 20 mg. MARCA: BAYER.

Comprimido

3.000

1,21

3.630,00

36

388392

Rosuvastatina
40
mg.
MARCA:
ASTRAZENICA.
Sinvastatina 20 mg. MARCA: GEOLAB.

Comprimido

3.000

1,67

5.010,00

Comprimido

800.000

0,11

88.000,00

38

267745

Sinvastatina 40 mg. MARCA: GEOLAB.

Comprimido

400.000

0,15

60.000,00

39

276656

Comprimido

90.000

0,85

76.500,00

40

276657

Comprimido

90.000

0,50

45.000,00

41

276658

Succinato de metoprolol 25 mg. MARCA:
ACCORD.
Succinato de metoprolol 50 mg. MARCA:
ACCORD.
Succinato de metoprolol100 mg. MARCA:
ACCORD.

Comprimido

75.000

0,80

80.000,00

22

273818

23

267663

24

37

25

mg.

TOTAL

R$

993.580,00

LOTE 3 - MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS ORAIS, INSULINAS
51

267690

52

267691

53

267671

Cloridrato
de
metformina
500
mg
comprimido
de
liberação
controlada.
MARCA: PRATI.
Cloridrato de metformina 850 mg. MARCA:
PRATI.
Glibenclamida 5 mg. MARCA: GEOLAB.

Comprimido

800.000

0,06

48.000,00

Comprimido

1.500.000

0,07

105.000,00

Comprimido

600.000

0,01

6.000,00
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54

442754

Gliclazida 30 mg liberação prolongada.
MARCA: RANBAXY.

55

442755

Gliclazida 60 mg liberação prolongada.
MARCA:GERMEDI.

56

380017

57

473861

58

468664

59

458670

Insulina glargina 100 ui/ml embalagem com
uma
caneta
descartável
preenchida
contendo 3 ml de solução injetável.
MARCA: SANOFI.
Insulina humana nph, 100u/ml, frasco
ampola contendo 10 ml, solução injetável.
MARCA: SANOFI.
Insulina humana regular , 100u/ml,frasco
ampola contendo 10 ml, solução injetável
ampola. MARCA: SANOFI.
Solução injetável de insulina humana
Regular em um sistema de aplicação
preenchido.
100
UI/mL
Embalagem
contendo 5 sistemas de aplicação
preenchidos , cada um com 3 ml de solução,
em caneta preenchida. Cada sistema de
aplicação preenchido de Novolin® R
FlexPen® contém 3 mL de solução injetável,
correspondente a 300 UI - Unidade
Interancional. MARCA: SANOFI.

60

452617

Solução injetável de insulina humana NPH
em um sistema de aplicação preenchido.
100 UI/mL Embalagem contendo 5 sistemas
de aplicação preenchidos , cada um com 3
ml de solução, em caneta preenchida. Cada
sistema de aplicação preenchido de
Novolin® R FlexPen® contém 3 mL de
solução
injetável,
correspondente
a
300 UI - Unidade Interancional. MARCA:
SANOFI.

TOTAL

Comprimido de
liberação
prolongada
Comprimido de
liberação
prolongada

1.000.000

0,05

50.000,00

480.000

0,14

67.200,00

Caneta
preenchida

120

24,58

2.947,20

Frasco/ampola

300

43,71

13.113,00

Frasco/ampola

100

34,51

3.451,00

CANETA

1.000

76,74

76.740,00

CANETA

300

84,60

25.380,00

R$

397.831,20

LOTE 4 - MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA DIGESTIVO - ANTIÁCIDOS;
ANTISSECRETORES; ANTIEMÉTICOS; LAXATIVOS
61

269956

Bromoprida 4 mg/ml solução oral frasco
20 ml. MARCA: PRATI.

Frasco

3.000

1,30

3.900,00

62

268506

Comprimido

9.000

0,80

7.200,00

63

272334

Cloridrato de ondasentrona 4 mg.
MARCA: BIOLAB.
Dimenidrinato 25 mg/ml + cloridrato de
piridoxina 5 mg - solução oral (gotas).
MARCA: TAKEDA.

Frasco

5.000

2,00

10.000,00

64

395730

Frasco

6.000

2,00

12.000,00

65

383750

Hidróxido de alumínio + hidróxido de
magnésio
(60mg
+
40mg)/ml
suspensão oral 240ml. MARCA:
NATULAB.
Lactulose 667 mg / ml xarope frasco
100 ml. MARCA: UNIÃO QUIMICA.

Frasco

600

6,50

3.900,00

66

432385

Frasco

3.000

2,00

6.000,00

67

267712

Cápsula

800.000

0,09

72.000,00

68

412965

Óleo mineral frasco 100ml. MARCA:
NATULAB.
Omeprazol
20
mg
MARCA:
PHARLAB.
Simeticona 75 mg/ml, 15 ml, solução
oral. MARCA: HIPOLABOR.

Frasco

4.000

1,80

7.200,00
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69

436550

Simeticona
125 mg cápsula
gelatinosa. MARCA: MULTILAB.
TOTAL

Cápsula

7.000

1,80

R$

12.600,00
134.800,00

LOTE 6 - MEDICAMENTOS QUE
ATUAM
NO
SISTEMA
RESPIRATÓRIO
76

448838

77

448839

78

268331

79

396471

Acebrofilina 25 mg / 5ml xarope frasco
120 ml + copo dosador. MARCA:

Frasco

4.000

3,50

14.000,00

Frasco

4.000

4,50

18.000,00

Frasco

300

0,80

240,00

Frasco

300

3,20

960,00

BRAINFARMA.

Acebrofilina 50 mg / 5ml xarope frasco
120 ml + copo dosador. MARCA:
BRAINFARMA.

Brometo de ipratrópio 0,25mg/ml, 20ml
solução
inalatória
MARCA:
HIPOLABOR.

Bromidrato de fenoterol 5 mg/ml, 20 ml
solução
inalatória.
MARCA:
HIPOLABOR.

80

452913

Budesonida 32 mcg / dose aerossol
nasal - supensão aquosa contendo 6
ml e 120 doses. MARCA: E.M.S.

Frasco

600

8,00

4.800,00

81

266701

Budesonida 50 mcg / dose aerossol
nasal - supensão aquosa contendo 200
doses. MARCA: ACHE.

Frasco

600

20,00

12.000,00

82

448693

Cloridrato de ambroxol 30mg/5ml
xarope isento de açúcar. Frasco
contendo 120ml e copo medida.

Frasco

4.500

1,70

7.650,00

83

445797

Frasco

500

50,00

25.000,00

84

346586

Dipropionato de beclometasona 50
mcg/dose, spray nasal aquoso frasco
com 200 dodes. MARCA: CHIESI.

Frasco

600

17,00

10.200,00

85

407441

Fumarato
de
formoterol
dihidratado 6 mcg + budesonia 200
mcg
cápsula
inalatória
com
inalador contendo 60 cápsulas.

Caixa c/ 60
cápsulas

60

50,00

3.000,00

86

470130

Caixa c/ 60
cápsulas

250

85,00

21.250,00

87

395728

FRASCO

5000

1,60

8.000,00

88

403023

Frasco

3.000

7,50

22.500,00

MARCA: NATULAB.

Diproprionato de beclometasona 200
mcg/dose, c/ 200 doses. Aerosol oral.
MARCA: CHIESI.

MARCA: ASTRAZENECA.

Fumarato
de
formoterol
dihidratado 12 mcg + budesonia 400
mcg
cápsula
inalatória
com
inalador contendo 60 cápsulas.
MARCA: ACHE.

MIKANIA GLOMERATA SPRENG
XAROPE - Concentração de 117,6
mg de extrato fluído/ Ml, Frasco
contendo 100 ml ou 120 ml. MARCA:
NATULAB.

Sulfato de salbutamol 100mcg/dose
-frasco com 200 doses aerosol oral.
MARCA: GSK.

TOTAL

R$

147.600,00
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LOTE 7- MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE GOTA
89

267508

Alopurinol 100mg. MARCA: PRATI.

Comprimido

3000

0,11

90

267509

Alopurinol 300mg. MARCA: PRATI.

Comprimido

3000

0,31

TOTAL

R$

330,00
930,00

1.260,00

LOTE 8 - ANTIBIÓTICOS ORAIS , TÓPICOS E INJETÁVEIS DESTINADOS AO
TRATAMENTO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
Amoxicilina 250 mg/5ml + clavulanato
de potássio 62,50 mg/ml – suspensão
oral frasco 75 ml após reconstituição.
MARCA: RAMBAXY.

8,00

9.600,00

9.000

1,80

16.200,00

Cápsula

150.000

0,12

18.000,00

Comprimido

40.000

1,10

44.000,00

Frasco

2.800

4,50

12.600,00

Comprimido

50.000

0,65

32.500,00

Benzoilmetronidazol
40
mg/ml,
suspensão oralfrasco 120 ml. MARCA:
E.M.S.
Cefalexina 50 mg/mlsuspensão oral
frasco 60 ml. MARCA: ABL.

Frasco

700

5,20

3.640,00

Frasco

3.600

6,00

21.600,00

Cefalexina monoidratada 500 mg.
MARCA: ABL.
Ceftriaxona sódica 500mg solução
injetável intra muscular. MARCA:
E.M.S.
Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg.
MARCA: GEOLAB.

Cápsula ou
comprimido
Ampola

72.000

0,35

25.200,00

500

4,50

2.250,00

Comprimido

80.000

0,21

16.800,00

Cápsula

3.000

0,78

2.340,00

Frasco

300

22,00

6.600,00

Caixa

300

90,00

27.000,00

Comprimido

100.000

0,13

13.000,00

91

271090

92

271111

Amoxicilina 50 mg/ml, pó para
suspensão oral 60ml. MARCA: PRATI.

93

271089

Amoxicilina 500 mg MARCA: PRATI.

94

271217

Amoxicilina 500 mg + clavulanato de
potássio 125 mg. MARCA: E.M.S.

95

268949

96

267140

Azitromicina
GEOLAB.

97

394856

98

331555

99

267625

100

469930

101

267632

102

478904

Cloridrato de clindamicina
MARCA: UNIÃO QUIMICA.

103

272972

104

270711

Fenoximetilpenicina potássica pós para
suspensão oral 80.000 ui/ml frasco
após reconstituição 60 ml - pen-ve-oral.
MARCA: EUROFARMA.
Lansoprazol30 mg + claritromicina
500 mg + amoxicilina 500 mg cápsula
de iberação retardada. Cada blister
contém: 2 cápsulas de liberação
retardada de lansoprazol 30 mg, 2
comprimidos
revestidos
de
claritromicina 500 mg e 4 cápsulas de
amoxicilina 500 mg: embalagens com 7
blisters MARCA: MEDLEY.

105

267717

Azitromicina 40 mg/ml, pó para
suspensão oral frasco 15 ml após
reconstituição. MARCA: PRATI.
500

mg.

MARCA:

300mg.

Metronidazol 250 mg. MARCA: PRATI.

Frasco

1200

Frasco
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106

273455

107

268273

Mupirocina pomada a 2% ( 20 mg/g)
para uso tópico tubo com 15 g. MARCA:

Bisnaga

500

0,28

140,00

Cápsula

6.000

0,30

1.800,00

Frasco

2.000

3,20

6.400,00

Comprimido

60.000

0,20

12.000,00

PRATI.

Nitrofurantoína

100

mg.

MARCA:

CRISTALIA.

108

308884

109

308882

Sulfametoxazol
40
mg/ml
+
trimetroprima 8 mg/ml, 100 ml
suspensão oral frasco 100 ml. .
MARCA: PRATI.

Sulfametoxazol 400 mg + trimetoprima
80 mg. MARCA: PRATI.

TOTAL

R$

271.670,00

LOTE 09 - MEDICAMENTOS TÓPICOS DESTINADOS AO TRATAMENTO
TÓPICO DE FERIDAS, ÚLCERAS , NECROSES E ANESTÉSICOS

110

437057

111

268958

Ácidos graxos essenciais age vitaminas A, E, ácido Linoléico, lecitina
e ácidos graxos essenciais; Frasco
contendo 200ml. . MARCA: SKINAGE.
Colagenase 0,6ui/g pomada - 30g.

Frasco

3.500

5,80

20.300,00

Bisnaga

2.000

11,80

23.600,00

Bisnaga

3.000

12,00

36.000,00

MARCA: CRISTALIA.

112

270495

Cloranfenicol 0,01g/g + colagenase
0,6ui/g pomada - 30g. MARCA:

113

269846

Cloridrato
de
lidocaina
2% (20mg/g) Geleia de bisnaga 30G +
Aplicador. MARCA: PHARLAB.

Bisnaga

1.200

2,50

3.000,00

114

270503

Fibrinase com cloranfenicol pomada
bisnaga 30 gr MARCA: CRISTALIA.

Bisnaga

90

50,00

4.500,00

115

272089

Creme

750

44,00

33.000,00

116

394662

Sulfadiazina de prata 1% 10 mg/g,
pasta, 400g. MARCA: NATIVITA.
Sulfato de neomicina 5 mg/g +
bacitracina zíncica 250 ui/g, 15 g.

Bisnaga

10.000

3,00

30.000,00

CRISTALIA.

MARCA: PRATI.

TOTAL

R$

150.000,00

LOTE 12 - MEDICAMENTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES E NÃO
ESTERÓIDES, RELAXANTES MUSCULARES; ANALGÉSICOS,
ANTITÉRMICOS; TRATAMENTO DE DOR AGUDA E CRÔNICA EM
ONCOLOGIA, LOMBALGIA, FIBROMIALGIA E NEUROPATIA.
121

271746

Baclofeno

10

mg. MARCA: UNIÃO

Comprimido

5.200

0,45

2.340,00

Butilbrometo de escopolamina 10 mg+
dipirona monoidratada
250 mg .

Comprimido

50.000

0,28

14.000,00

Frasco

3.000

5,80

17.400,00

Comprimido

4.500

1,10

4.950,00

0,14

840,00

QUIMICA.

122

270620

MARCA: PHALAB.

123

270622

124

393813

Butilbrometo de escopolamina 6,67
mg/ml+dipirona monoidratada 333,4
mg/ml solução oral frasco contendo 20
ml. MARCA: HIPOLABOR.
Cetoprofeno 100 mg. MARCA: MELEY.

125

483776

Cloridrato de ciclobenzaprina 5 mg.

Comprimido

6.000

MARCA: CIMED.
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126

302442

Cloridrato

de

duloxetina

30

mg.

Cápsula

6.000

0,11

660,00

Comprimido

120.000

0,14

16.800,00

Comprimido

3.000

0,55

1.650,00

Cápsula

50.000

0,25

12.500,00

Comprimido

45.000

0,15

6.750,00

Frasco

1.200

1,75

2.100,00

COMPRIDO

400.000

0,14

56.000,00

Frasco

8.000

2,50

20.000,00

MARCA: E.M.S.

127

272341

Cloridrato de tiamina 300 mg. MARCA:
PRATI.

128

395725

Cloridrato de tizanidina 2 mg. MARCA:
RANBAXY.

129

268534

Cloridrato de tramadol 50 mg. MARCA:
HIPOLABOR.

130

269388

Dexametasona 4 mg. MARCA: E.M.S.

131

268243

Dexametasona elixir 0,1 mg/ml, 120 ml.
MARCA: FARMACE.

132

267203

DIPIRONA SODICA 500 MG. MARCA:
GRENN PHARMA.

133

267206

Frasco

10.000

1,85

18.500,00

267676

Dipirona 50 mg/ml xarope frasco 100
ml + seringa dosadora. MARCA: E.M.S.
Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral
frasco 30 ml. MARCA: NATULAB.
Ibuprofeno 600 mg. MARCA: PRATI.

134

332755

135
136
137

Comprimido

160.000

0,16

25.500,00

268107
273710

Gabapentina 300 mg. MARCA: PRATI.
Nimesulida 100 mg. MARCA: PRATI.

Cápsula
Comprimido

40.000
30.000

0,45
0,08

18.000,00
2.400,00

138

267777

Frasco

7.000

0,95

6.650,00

139

267778

Paracetamol 200 mg/ml solução oral
frasco 15 ml. MARCA: FORMACE.
Paracetamol
500
mg.
MARCA:

Comprimido

300.000

0,10

30.000,00

Comprimido

80.000

0,40

32.000,00

HIPOLABOR.

140

395518

141

388712

Paracetamol 500 mg + fosfato de
codeína 30 mg. MARCA: GEOLAB.
Pregabalina 75 mg. MARCA: RANBAXY.

142

392111

Pregabalina

150

mg.

MARCA:

Cápsula

60.000

0,45

27.000,00

Cápsula

30.000

0,50

15.000,00

RANBAXY.

143

388713

Prednisona 20 mg. MARCA: VITAMEDIC.

Comprimido

75.000

0,22

16.500,00

144

388711

Prednisona 5 mg. MARCA: SANVA.

Comprimido

80.000

0,10

8.000,00

145

304871

Sulfato

MARCA:

Cápsula

8.000

0,55

4.400,00

Sulfato de morfina 30mg cápsula dura
de iberação controlada. MARCA:

Cápsula

15.000

1,60

24.000,00

Cápsula

9.000

3,00

27.000,00

de

morfina,10mg.

CRISTALIA.

146

271391

147

454921

CRISTALIA.

Sulfato de morfina 60mg cápsula dura
de iberação controlada. MARCA:
CRISTALIA.

TOTAL

R$

411.040,00

LOTE 19 - TRATAMENTO AMBULATORIAL PARA HIPERPLASIA
PROSTÁTICA BENIGNA (HPB); INCONTINÊNCIA URINÁRIA; URGÊNCIA
MICCIONAL; NOCTÚRIA E INCONTINÊNCIA EM PACIENTES COM BEXIGA
NEUROGÊNICA
175

272328

176

272327

Cloridrato de oxibutinina 1mg/ml xarope
frasco 12o ml. MARCA: APSEN.
Cloridrato de oxibutinina 5 mg. MARCA:

Frasco

80

35,00

2.800,00

Comprimido

8.000

1,20

9.600,00

Comprimido

3.900

0,95

3.705,00

Cápsula

4.500

2,10

9.450,00

Comprimido

6.000

3,00

18.000,00

SUPERA FARMA.

177

365440

Cloridrato

de

oxibutinina

10

mg.

MARCA: APSEN.

178

372204

179

275963

Dutasterida 0,5 mg + cloridrato de
tansulosina
0,37
mg.
MARCA:
GLAXOSMITHKLINE BRASIL
Finasterida 5 mg. MARCA: AUROBINDO.
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180

268493

Mesilato de doxazosina 2mg. MARCA:

Comprimido

9.000

0,20

1.800,00

Comprimido

7.200

0,24

1.728,00

E.M.S.

181

440616

Mesilato de doxazosina 4mg. MARCA:
EUROFORMA.

182

406230

Succinato

de

solifenacina

5

mg.

Comprimido

1.800

2,50

4.680,00

solifenacina

10

mg.

Comprimido

2.100

3,30

6.930,00

Cápsula

4.800

3,00

14.400,00

MARCA: E.M.S.

183

406231

Succinato

de

MARCA: E.M.S.

184

Tansulosina, cloridrato de, 0,4 mg.
MARCA: E.M.S.

TOTAL

R$

73.093,00

LOTE 22 - MEDICAMENTOS
DESTINADOS AO PROGRAMA
SAÚDE DA MULHER
196

292228

Acetato
de
medroxiprogesterona
suspensão innjetável 150mg/ml ampola
1 ml. MARCA: UNIÃO QUIMICA.

Ampola

4.200

9,50

39.900,00

197

278338

Ácido tranexâmico 250 mg. MARCA:

Comprimido

15.000

1,50

22.500,00

Ampola

5.200

8,00

41.600,00

Bisnaga

1.200

7,00

8.400,00

Comprimido

150.000

0,08

12.000,00

Bisnaga

6.000

5,00

30.000,00

Comprimido

15.000

0,30

4.500,00

E.M.S.

198

423946

Enantato de noretisterona 50 mg/ml
valerato de estradiol 5 mg solução
injetável ampola 1 ml. MARCA:

199

267208

200

448804

201

345300

202

448808

203
204

268499
268162

Metronidazol 400mg . MARCA: E.M.S.
Nitrato de miconazol 20 mg/g ( 2%)
creme vaginal 80 g. MARCA: PRATI.

Comprimido
Bisnaga

9.000
10.000

0,14
5,80

1.260,00
58.000,00

205

462485

Secnidazol 1000 mg. MARCA: PHALAB.

Comprimido

20.000

1,05

21.000,00

206

292030

Tibolona 2, 5 mg. MARCA: E.M.S.

Comprimido

14.000

0,70

CIFARMA.

Estriol 1mg/g creme vaginal 50g +
aplicador. MARCA: BIOLAB.
Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol
0,03mg. MARCA: UNIÃO QUIMICA.
Metronidazol gel vaginal 100 mg/g com
50 g + aplicadores. MARCA: SANVAL.
Noretisterona 0,35mcg. MARCA: UNIÃO
BIOLAB.

TOTAL

R$

9.800,00

248.960,00

LOTE 24 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE
GLAUCOMA
215

356452

216

268005

217

268005

Travoprosta 0,04 mg/ml solução
oftálmica frasco 2,5 ml. MARCA:

Frasco

120

40,00

4.800,00

Frasco

120

32.73

3.927,60

Frasco

100

32,73

3.273,00

GEOLAB.

Tartarato de brimonidina 2 mg/ml (
0,2% ) solução oftálmica estéril
frasco 5 ml. MARCA: GEOLAB.
Tartarato de brimonidina 2 mg/ml +
maleato de timolol 5,0 mg/ml frasco
5 ml. MARCA: ALLERGAN.
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TOTAL

R$

12.000,60

LOTE 30 - INSUMOS PARA MONITORAMENTO GLICÊMICO CAPILAR E
AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA PREENCHIDA
297

439908

Agulha 4mm para aplicação de
insulina
em caneta. MARCA:

Unidade

100000

0,40

40.000,00

Cx c/ 50
unidades

7.000

2,50

17.500,00

Unidade

300

20,00

6.000,00

Cx c/ 50
unidades

4.000

20,00

80.000,00

MEDLEVENSON.

298

339565

Tira, reagente, descartável, para
determinação de glicemia capilar,
que utilize amostra de sangue
capilar ou venoso, com faixa de
leitura mínima abaixo de 30 mg/dl e
faixa de leitura máxima igual ou
inferior a 3 microlitros menor ou
igual a 20 segundos. Caso o
produto utilize a metodologia de
glicose desidrogenase
com
pirroquinolina quinona ( gdh- pqq)
ou
mult.
Q-gdh
deve
obrigatoriamente
incluir
a
divulgação
dos
alertas
de
tecnovigilância
da
anvisa
n.
848,992, 1596 e outros existentes
no ato da entrega do material, com
fornecimento de uma cópia de cada
alerta a cada 1000 (mil) tiras, além
dos manuais de instrução, sendo
compatível ao aparelho, em cada
20 aquisições de caixas da tira
recebem uma caixa da mesma c/
50 unidades - marca referência,
utilizada na rede municipal de
saúde - on call plus. Marca: acon.
MARCA: ON CAL PLUS.

299

439444

300

389338

Glicosimetro, analisador de glicose,
portatil, digital e microprocessado,
com capacidade de realizar no
mínimo
30
exames
diários,
alimentação através de bateria
recarregáveis - Marca Referência,
utilizada na rede municipal de
saúde –On Call Plus. Marca: acon.
MARCA: ON CAL PLUS.

Lanceta para punção
digital
automática e descartável MARCA:
GTECH.

TOTAL

R$

143.500,00
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LOTE 32 - MEDICAMENTOS DE USO INJETÁVEL ANTI-INFLAMATÓRIOS
ANALGÉSICOS; ANTITÉRMICOS; ANTIESPASMÓDICOS
303

270597

304

267282

305

412380

306

448844

307

268422

308

273137

309

268252

310

292427

311

270220

312

270219

Acetato de betametasona + fosfato
dissódico de betametasona 3mg/ml +
3mg/ml solução injetável. MARCA: UNIÃO
QUIMICA.
Brometo de escopolamina (hioscina) 20
mg/ml, 1 ml, solução injetável. MARCA:
FARMACE.
Butilbrometo de escopolamina 4mg/ml +
dipirona sódica 500mg/ml, 5ml, solução
injetável iv/im (hioscina composta)
MARCA: HIPOLABOR.
Cetoprofeno 100 mg, pó liofilizado,
solução injetável uso endovenoso.
MARCA: UNIÃO QUIMICA.
Cetoprofeno 50 mg/ml, solução injetável
intra-muscular ampola 2 ml. MARCA:
UNIÃO QUIMICA.
Diclofenaco sódico 75mg solução
injetável ampola 3 ml. MARCA: UNIÃO
FARMACE.
Dipirona sódica 500 mg/ml solução
injetável ampola 2 ml. MARCA: UNIÃO
FARMACE.
Fosfato dissódico de dexametasona 4
mg/ml solução injetável ampola 2,5 ml.
MARCA: UNIÃO FARMACE.
Succinato sódico de hidrocortisona 100
mg pó liofilizado solução injetável.
MARCA: BLAUSIEGEL.
Succinato sódico de hidrocortisona 500
mg,pó liofilizado solução injetável.
MARCA: BLAUSIEGEL.

TOTAL

Ampola

3000

5,80

17.400,00

Ampola

4.000

1,65

6.600,00

Ampola

15.000

2,80

42.000,00

Frasco/ampola

9.000

4,00

36.000,00

Ampola

24.000

2,25

54.000,00

Ampola

30.000

1,55

46.500,00

Ampola

30.000

1,65

49.500,00

Ampola

25.000

2,65

66.250,00

Frasco-ampola

6.000

2,80

16.800,00

Frasco-ampola

9.000

5,50

48.500,00

R$

384.550,00

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município e respeitada as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo Municipal de Saúde
não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos licitados, referidos na Cláusula I,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão N°. 024-SRP/2022, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
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a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o
prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos adjudicados,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos medicamentos
ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de Maragojipe,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal de
Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas
com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como
a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro
de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos ou correlatos.
4.2.1 – A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos expedida
pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do mesmo com as
exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2 - Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de Registro
será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
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ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3 – Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4 – Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado pelo
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.5 – A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição
dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as especificações.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.1.2 – Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou
prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3 – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou correlatos,
ou rejeitá-los;
5.1.4 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata;
5.1.5 – Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Ata de
Registro;
5.1.6 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e necessários
ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8 – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles praticados
no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos desta Ata de Registro, de forma
a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1 – Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados
neste instrumento;
5.2.2 – Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em embalagens
originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos
itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem
danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
5.2.3 – A inobservância ao disposto no subitem 5.2.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4 – Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarregamento das mercadorias;
5.2.5 – Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução do objeto
desta Ata;
5.2.6 – Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade
de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
5.2.7 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os
medicamentos ou correlatos objeto desta Ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
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resultantes de execução irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou
desconformes com as especificações;
5.2.8 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE
ou terceiros;
5.2.9 – Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10 – Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou correlatos,
reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
5.2.11 – Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao Contratante
para ateste e pagamento;
5.2.12 – Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro, sem
anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela emissão
e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os medicamentos ou
correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que correrão por sua conta
e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73, inciso II,
alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e
seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO.
7.1 – A Secretaria de Saúde designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação
geral até a entrega do objeto pela Fornecedora;
7.2 – São atribuições do servidor designado, dentre outras:
7.2.1 – Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as
medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer;
7.2.2 – Acompanhar e fiscalizar os fornecimentos, requerendo em tempo oportuno à Diretoria
competente decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;
7.2.3 – Solicitar à Fornecedora e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências
tempestivas necessárias à boa execução do contrato;
7.3 – A ação de fiscalização não exonera a Fornecedora de suas responsabilidades contratuais;
7.4 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.5 – Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pelo Município, a Fornecedora
deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos medicamentos adquiridos, objetivando:
a) Entregar os medicamentos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e
preços apresentados na proposta;
7.6 – 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
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ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93.
7.7 – O 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 à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de Promitente
Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesas e o contraditório, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
8.1.2 - Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o fornecimento
e sem prejuízo ao resultado: advertência;
8.1.3 - Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos
preços registrados;
8.1.4 - Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
da Ata de Registro de Preços;
8.1.5 - Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
8.1.6 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
8.1.7 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
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10.1 – Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por
qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para
formalização do Termo de Adesão.
10.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote registrado.
10.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
na forma Eletrônica N°. 024/2022.
CLÁUSULA XIV – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor,
conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
14.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
14.3 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a
prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
14.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 024/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude de
convocações dos vencedores melhores posicionados.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – Bahia, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 30 de maio de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.388.207/0001-00
FILYPE KAIQUUE LEITE ROCHA
CPF. 041.907.735-90

MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI
CNPJ. 03.935.967/0001-53
CARLOS FRANCISCO MARQUES PINTO NETO
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 047/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 226/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2022

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 –
Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, e o Fundo
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: 11.388.207/0001-00, com
endereço na rua Durval de Morais, s/n Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe - Bahia, representado
pelo Sr. Filype Kaique Leite Rocha, portador do RG. 1290675554, inscrito no CPF. 04190773590,
doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E
HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ. 96.827.563/0001-27, estabelecida na Rua Bolívia, 223 – Granjas Rurais Presidente Vargas
CEP. 41.230-195, neste ato representado pelo Sr. Ivan Correia da Silva, brasileiro, casado, sócio
administrador, portador do RG. 02.124.402-25 SSP/BA, inscrito CPF. 232.180.105-00, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com
as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal
nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais normas legais
aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 024/2022,
para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº. 226/2022, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações
posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição de
medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município
Maragojipe – Bahia.
LOTE 10 - MEDICAMENTOS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

117

446103

SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL
cloreto de potássio 48,93 mg/g + citrato
de sódio di-hidratado .64,30 mg/g +
cloreto de sódio 57,50 mg/g + glicose
791,55 mg/g , ENVELOPE contendo
7,625 g de pó para solução oral
(preparação
extemporânea)
sabor
laranja. MARCA: NATULAB.

TOTAL

Pó para
solução oral

1200

0,90

R$

1.080,00

1.080,00

LOTE 28 - MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS (PORTARIA 344)
274

434111

275

267512

276

276333

Amitriptilina
10
mg.MARCA:
CRISTÁLIA.
Amitriptilina
25
mg.MARCA:
BRAINFARMA
Amitriptilina 75 mg. MARCA: E.M.S.

Comprimido

100000

0,10

10.000,00

Comprimido

250.000

0,06

15.000,00

Comprimido

30.000

0,25

7.800,00
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277

267523

278

267522

279

273009

280

277513

281

267292

282

271609

283

271606

284

271610

Cloridrato de clomipramina 10 mg.
MARCA: E.M.S.
Cloridrato de clomipramina 25 mg.
MARCA: E.M.S.
Cloridrato de fluoxetina
20 mg.
MARCA: MEDQUIMICA.
Cloridrato de fluoxetina solução oral 20
mg/ml frasco 20 ml. MARCA: E.M.S.

Comprimido

15.000

0,50

7.900,00

Comprimido

36.000

0,75

27.000,00

Cápsula

250.000

0,11

27.000,00

Frasco

180

12,00

2.160,00

Cloridrato de imipramina
MARCA: CRISTALIA.
Cloridrato de nortriptilina
MARCA: CELLERA FARMA.
Cloridrato de nortriptilina
MARCA: RANBAXY.
Cloridrato de nortriptilina
MARCA: RANBAXY.

TOTAL

25

mg.

Comprimido

3.000

0,45

1.350,00

10

mg.

Cápsula

5.000

0.86

4.300,00

25

mg.

Cápsula

30.000

0,31

9.300,00

50

mg.

Cápsula

33.000

0,45

14.850,00

R$

126.760,00

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município e respeitada as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município através do Fundo Municipal de Saúde
não será obrigado à requisitar no todo os medicamentos ou correlatos licitados, referidos na Cláusula I,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de medicamentos ou correlatos decorrentes desta Ata, serão observados,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão N°. 024-SRP/2022, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o
prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos medicamentos ou correlatos adjudicados,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento dos
medicamentos ou correlatos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos medicamentos
ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de Maragojipe,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal de
Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão
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Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas
com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como
a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro
de 2012. A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos ou correlatos.
4.2.1 – A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos expedida
pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do mesmo com as
exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2 - Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de Registro
será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3 – Caso os medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as especificações
exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4 – Na hipótese da não aceitação dos medicamentos ou correlatos, o mesmo deverá ser retirado pelo
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.5 – A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição
dos medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as especificações.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
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5.1.2 – Vetar a entrega de qualquer medicamento ou correlato que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser inadequado, nocivo ou
prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3 – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou correlatos,
ou rejeitá-los;
5.1.4 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas nesta Ata;
5.1.5 – Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Ata de
Registro;
5.1.6 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e necessários
ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8 – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles praticados
no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos desta Ata de Registro, de forma
a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1 – Entregar os medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados
neste instrumento;
5.2.2 – Entregar os medicamentos ou correlatos dentro das especificações estabelecidas, em embalagens
originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos
itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem
danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
5.2.3 – A inobservância ao disposto no subitem 5.2.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4 – Entregar os medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarregamento das mercadorias;
5.2.5 – Manter em estoque um mínimo de medicamentos ou correlatos necessários à execução do objeto
desta Ata;
5.2.6 – Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade
de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
5.2.7 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os
medicamentos ou correlatos objeto desta Ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou
desconformes com as especificações;
5.2.8 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE
ou terceiros;
5.2.9 – Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10 – Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou correlatos,
reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
5.2.11 – Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao Contratante
para ateste e pagamento;
5.2.12 – Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro, sem
anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela emissão
e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
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6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os medicamentos ou
correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que correrão por sua conta
e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73, inciso II,
alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e
seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO.
7.1 – A Secretaria de Saúde designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação
geral até a entrega do objeto pela Fornecedora;
7.2 – São atribuições do servidor designado, dentre outras:
7.2.1 – Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as
medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer;
7.2.2 – Acompanhar e fiscalizar os fornecimentos, requerendo em tempo oportuno à Diretoria
competente decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;
7.2.3 – Solicitar à Fornecedora e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências
tempestivas necessárias à boa execução do contrato;
7.3 – A ação de fiscalização não exonera a Fornecedora de suas responsabilidades contratuais;
7.4 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.5 – Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pelo Município, a Fornecedora
deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos medicamentos adquiridos, objetivando:
a) Entregar os medicamentos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e
preços apresentados na proposta;
7.6 – 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 nº 8.666/93.
7.7 – O 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 à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de Promitente
Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesas e o contraditório, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
8.1.2 - Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o fornecimento
e sem prejuízo ao resultado: advertência;
8.1.3 - Executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado dos
preços registrados;
8.1.4 - Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
da Ata de Registro de Preços;
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8.1.5 - Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
8.1.6 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
8.1.7 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município não
aceitar sua justificativa;
9.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério do Município; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – Os medicamentos ou correlatos, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por
qualquer integrante do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para
formalização do Termo de Adesão.
10.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote registrado.
10.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
na forma Eletrônica N°. 024/2022.
CLÁUSULA XIV – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor,
conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
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14.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
14.3 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a
prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado
realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
14.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N°. 024/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude de
convocações dos vencedores melhores posicionados.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Maragojipe – Bahia, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 30 de maio de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 11.388.207/0001-00
FILYPE KAIQUUE LEITE ROCHA
CPF. 041.907.735-90
MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA
CNPJ. 96.827.563/0001-27
IVAN CORREIA DA SILVA
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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