ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
AvOrt4dii Rambo Cram:mho, 77. Contr.° - CEP 44090-000 - CtIt'J

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°: 027/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 0409/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0386/2020

O Município de America Dourada — BA, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Rosa
Maria Dourado Lopes, portadora da carteira de identidade RG n' 02,279274-00, inscrita no CPF sob
o n° 230.363.205-63, brasileira, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
MUNICÍPIO, e a empresa YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, estabelecida na Avenida
Raimundo Bonfim — Centro — Irene' - Bahia, n° 275, CNPJ n° 34.909.753/0001-36, neste ato
representada pelo Si(a) Yago Vieira Delfante •de Sousa, inscrito no CPF sob. o n' 044,308.055-04,
doravante denominada DETENTORA, 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
Municipal n° 278/2014, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIST.R0 DE PREÇO N° 027/2020, para REGISTRO
DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de
Registro de Pregos, obedecidas as disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:
CLAUSULAI - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 — Através da presente ata ficam registrados os seguintes pregos, para futuras aquisição de
equipamentos e Insumos médicos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de saúde de America Dourada-Ba, conforme abaixo:
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Teste de gravidez

Teste rápido de gravidez HCG (urina), tira reagente
para teste de gravidez beta HCG, teste de gravldez
em tiras imunocromatografica, especifica para
determinaçrio da gonadotrofina corianica humane
1 (1-1C0) em amostra de urina de etapa única.
Embaladas individualmente em caixa corn 100 tiras
constando dados de identificação, lote, validade,
controle interno do teste. Validade minima de 12
meses epos ernissüe da NF de entrega
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1.2 — Os produtos/serviços constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser scricilsdos
pelo Município. Quando solicitados, serão entregues pela CONTRATADA acima identificada,
mediante emissão e recebimento pela DETEWORA da NOTA DE EMPENHO (valida c-orno ordem
de fornecimento/serviços), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou,
podendo a fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município,
respeitadas as especificações e prazos para a entrega dos produtos.

CLAUSULA II — DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 — A presente Ata de Registro de Pregos terá validade de 06 (seis) meses, contados a partfr da
data da assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com a previsão legal.
22 — Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n' 8333194,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de America Dourada não
sera obrigado à contratação, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na Cláusula
1, podendo utilizer, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse faro, caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 — Em cada Ordem de Fornecimento/serviços decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao
preço, as clausulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços n° 027/2020, 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 os produtos/realizar os serviços, no todo ou em parte, além de 30 dias
corridos, epos o prazo preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de não realização dos der-viços solicitados de qualquer item
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido ern qualquer de sues etapas relatives ao
recebimento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato;
e) mostrar-se oneroso e inconvenlente ao interesse público.
•

CLAUSULA Ill - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

3.1. 0 pagamento sera efetuado até 0 50 (quinto) dia Wit do mês subseqüente a data da
entrega/execução dos serviços, após atesto das Notas Fiscais/Faturas, com base nas ordens de
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3,1J O pnamon10 vstcirà condicionado á 01111'0ga/exec 'le Iola, dos quatilitativos solicitados nas
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Ordens de Forndeimonto/sorvios 13 6 nprowicilo o Q0100(0[1011
it. alizakios polo Sock:One solleltanto.
3,2 - Pura pnamonto, a °uprose devore aprosentar 00 Dopnria numb do Tesouraria, Secretaria
Municipal du Fmlendus localizada nn Avenida Rama() GmiirurThu, on'', contra, America Dourada Bohia, a nota lkoal (Am faturn do(a) predatu(a) unlmuuo(s) do aeordu Corn o respectivo amponno,
dovondo ser oinioda om nome do Munielp10 do Americo Demuth:I o contor o número do empenho
compondente
3,3 - Alóin da tiota fiscal Woo return do(a) produto(s) entreguu(s), n(s) emprosa(s) devora(ão)
apresentar o 'minter altiolizados (durante a validado do registro) Os seguirdes documentos:
3.3.1 - Freya do regulariclacie com o FGTS (CRF - Corlificado cio Regularidade de Situação,
expedido pelt" Caixa Econômico Federal) dentro de sou penado do validade;
3.3.2 - Certidão Negative relativo a debitos Trabalhistas (CNDT):
3.3.3 - Certidão negative, ou Positive icorn efeito Negative, ou ainda do não contribuinte, expedida
pets Secretaria do Fazenda do Estado em quer °sliver localizada a sede da licitante, comprovando
sua regularidade para com a Fazenda Estadual;
3.3,4 - Certidão Conjunta Negative ou Certidão Conjunta Positive, corn eleito Negativo de débitos
relativos a Tributos Federals e Divide Ativa: da União,' expedida pela Receita Federal do Brasil,
comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal
3.3,5 - Cerlidão Negative ou Certidão Positive com efeito Negativo, expedida pelo Município, relativo
ao domicilio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal;
3.5- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão sor liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der oriOem à aplicação da penalidade.
3.6 - O CNN da Detentora da Ata constante da notà fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a Detentora de Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras quo he foram impostas, ern virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que Isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária,
3,8 - Nos pagamentos realizados apes a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (ciao° décimos
por cento) ao mOs, até a data da efetivação de pagamento e correção monetária pelo indico INPC,
pro rate dia.
CLAUSULA IV - DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO E DO PRAZO
4.1 - 0 prazo do entrega/execução dos produtos/serviços ora licitados deverá ser realizada ern até
no máximo 05 (cinco) dias, apes o recebimento das Solicitações feitas polo Seen:lade.
4,2 - A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal ,a data em que a entrega/execução dos
produtos/serviços foi feita/realizada, alem de Identificação de quern procedeu ao recebimento dos
produtos/serviços.
4,2.1 - A et ilrega/execuçõo
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seiviços, conficri-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da
confonnidade do mesmo corn As exigõricias do edital.
4.2.2 — Quando o objelo se Velar de turnecimento, alern do entrega no local designado pelo órgão
solicitante, conforme subitem 4.2.1, deVer6 a licitante vencedora lantern descarregar r.arrnazenar
os materiais em local indicado por servidor, compromelenclo-se, ainda, integraimente, uniri eirentuai,3
danos =sodas a estes,
4,3 • Toda e qualquer entrega/execução de produtos/serviços fora do estabelecido neste edital sera
imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substitui-los ou refazê-los, o que
fora prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais suhstituiçães ou
correções, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
4.4 — Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria Solicitantes
não o aceitará e lavrará termo circunslanciado do fato, que deverC ser encaminhado autoridade
superior, sob perm do responsabilidade.
4.5 — Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3
(três) dies.
4,6 — A Secretaria terá o prazo Maximo de 05 (cinco) dias para processor a coetri,rência do
produto/serviço que foi entregue/realizado, lavrando o termo de recebimento delinitivo on notificando
a DETENTORA DA ATA para substituição do °Nett) entregue em desacordo corn as especificações.
4,7 — 0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a Yesponsabilidade do DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em carte, o
objeto do Empenho, se o qualquer tempo se verificarem vIcios. defeitos ou incorreções
CLAUSULA V — DAS OBRIGAÇÕES
5.1 — Do Municipio
5.1,1 — Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado:
5.1,2 —Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o case:
,
5.1.3 — Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária
perfeita execução do Contrato;
5.1.4 — Efetuar o pagamento a contratada no prazo avençado, a
Departamento de Tesouraria;

entrega da Nota Fiscal no

5.1.5— Notificar, por escrito á Contratada da aplicação, de qualquer sangao;
5.2— Da Detentora
5.2,1 — Arcar corn !odes as despesas relatives ao objeto contratado Ueste edita izicluincio'ae,mao de
obra e todos Os tributes incidentes.
5.2.3, indicar urn preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, ern tudo o que se
relacionar corn o forireclinentorexecução dos serviços.
5.2.4 - Serão de inteira responsabilidade de empresa Os kmearges trabalhistas, previdenciáries,
fiscais, comerciais eu quaisquer outros decorrentes a e>çeCt.10(.) deste contrator isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vinculo empregaticio ou obrigações
previdencierios, no COS() do reclamações trabalhistas, cedes de responsabilidade civil e penal,
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-contratação do todo, nem de parle do objeto do presente Contrato,
52.5— Não sera permiticla a sub
sem previa anuência da Contratada.
5.2.6 — Efetuar o fornecimento ou a realização dos serviços conforme indicado na ordem de
Fornecimento/serviços prazos estabelecidos no edital, após o recebimento desta.
5.2.7 — Fornecertexecutar o objeto desta lieita0o nas especificações confides no edital:
5.2.8 — A empresa assume o compromisso formal de executer lochs as tarefas, objeto do presente
ata, com perfeição o acuidade.
5.2.9 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vitimas seus empregados, quando
em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciarias lhe asseguram.
5.2.10 — A empresa sera responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providencias necessaries para o ressarcimento.
5.2.11 - Deverão ser prestados pela empress, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Municipio, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.12 — Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
CLAUSULA VI — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO E RECEBIMENTO
6.1 — O contrato de aquisição/execução dos serviços decorrente da presente Ata de Registro de
Pregos serão formalizados pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços sera obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega/execução deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 — Toda aquisição/execução deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a
qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de material/execução de serviço tore do estabelecido neste edital, sera
imediatamente notificada a(s) licitante(s) vencedore(s);que .iicura(ão) obrigada(s) a substituir os
materials ou serviços, o que fará(no) prontamente, num prazo inaximo de três dias, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituiVes, sendo aplicadas também as sanções cabíveis.
6,5 - O objeto desta licitação sera recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes,
consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea "a", da Lei Federal n°. 8.666/9 3, com as alterações
introduzidas pela Lei Federal n°. 8,883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLAUSULA VII DAS PENALIDADES
7.1 Ao CONTRATADO qua incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infragao, soul prejuízo de sanções civis o criminals,
epos o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
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aplleudn cumulatIvninuele cum as delimit; XiIlCitididos ii depender do grau
7,0 A mulin
litiraçno commido pok) contratudo o dos projulzos causados O AdmInIstração Pública Municipal,
não impodindu quo a Administra0o roseinda tinilatoralinwito o contralto.
7,6 As snnções pikivistas nn Clnustila DOcina dusto Col-1111Mo 8110 du competência oxclusiva do titular
du PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, permilida a delegação para a sancao
pravizga rio ;;ab•i!aal1.1 I 1'W:tilt:AO a dolosn do intorossado no respectivo procosso, no prazo de 05
(cinco) dias da nix:flora do vistas,
7.7 Os danos o projulzos sor3o ressarcidos contratante no prazo maxima do 48 (quarenta o oito)
horas, apes previo processo administrativo, goçanlida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação ndininistrutivo O Contratada, sob peal de mitt).
CLAUSULA VIII.- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8,1 - Os preços quo vierem a constar da Autorização dos Serviços/Fornecimenio (ou instrumento
equivalente) pouterão ser rovislos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da
logislação ern vigor, conforme Art, 65, letrn "d", da 'Lei N° 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subseqüente,
8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da supervoniemoia de normas Federais aplicáveis 6 espkie ou de alteração dos pregos,
comprovadamente, praticadas no mercado, corn a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro do avenca,
8,3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, ode conformidade com os parknetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando a alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados na mercado nacional, sendo que o novo preço fixado sera valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4 - 0 preço, quando atualizado, não poderá ser superior au praticado no mercado.
CLAUSULA IX - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - A presente Ala de Registro de Pregos poderá ser cancelada, de piano direito pela
Administração, quando:
9.1,1 - A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9,1.2 - A detentora não retirar qualquer Nola de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
91.3 A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços,
a critério da Administração; observada a legis145o em vigor;
9.1,4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços, se assim n for decidido pela Administração, corn observancia das disposições legais;
9,1,5 -Os preços reulstrados se apresentarem Superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
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9,2 A comunicação do cancelamento do preço registrada, nos casos previstos neste item, sera feita
por correspondência ou 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 iinoosicilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juizo da Administração, 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 re' 8.883/94,
9.3.1 — A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados doverá ser formulada
corn antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VI!, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA X — DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 — O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos órgãos desta
Administração que pretendam aderir ao registro, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI — DAS COMUNICAÇÕES
11.1 — As comunicações entre as partes, relacionadas corn 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 Aia de Reg stro
de Preços, saran alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 — A presente Ata do Registro de Pregos reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão Presencial, Tipo Menor preço por tote, para Registro de Preços N° 02 7/2020.
CLAUSULA XIV — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14,1 — Integra esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Pregos n' 027/2020 e
Proposta da empresa, classificada em 10 lugar no certame supranumerado.
14.2 — Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir corn a primeira e nas denials normas
aplicáveis. Subsidiariamente, apticar-se-ao os principles gerais de direito.
CLAUSULA XV — DO FORO
15.1 — As parte elegem o foro da Comarca de João Dourado — BA, como único competente para
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata,
E, por haverem assim pactuado, assinam, (risk> instrument° na piesença de (luas
testemunhas abaixo,
CLAUSULA XVI - DA FISCALIZAÇÃO
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16.1 A CONTRATANTE, através de SOUS técnicos, fica investida dos mais ampios poderes para
fiscalizar toda a execução do serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em
desacordo com as obrigações da CONTRATADA.
16.1 Cabe a fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatório com os documentos necessários, e, cm caso do multa, a indicação do seu valor.
10.2 Das decisões da fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer Divisão de Administraoão,
no prazo de 05 (cinco) dias Citeis da respectiva Comunicação. Os. recursos relatives a multas sera°
feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
16.3 A ação efou omissão, total ou parcial, da fiscalização hat) eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
16,4 Fica designado o servidor Sr" Petruska Ribeiro Dourado Alexandre, Matricula 1543 como
fiscal do contrato e execução d,os serviços.

América Dourada, Ba, 29 de setembro de 2020.
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