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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA –
45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
74/2022

PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico /Menor Preço por Lote

MODALIDADE/FORMA/TIPO
NÚMERO DA LICITAÇÃO

017/2022

VALIDADE

12 meses
1 – DO OBJETO

Aos 26 dias do mês de maio de 2022, o Município de GONGOGI, com sede no Rua Dom
Eduardo Herberold, 17, centro, Gongogi – Ba inscrito(a) no CNPJ sob o nº14.235.048/0001−93, neste
ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal, senhor Adriano Mendonça Pinheiro, e em conformidade
com as atribuições que lhe foram delegadas;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 54/2021 de 16 de abril
de 2021, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de
2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências
previstas neste Edital e seus Anexos.
O órgão gerenciador é o Município de Gongogi - Ba
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro
de Preços acima referenciado, conforme Ata publicada em 23 de junho de 2022 e homologada pelo
Prefeito Municipal
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa LMD DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
04.309.026/0001-77, sediado(a) na Av. Luís Eduardo Magalhães, 817 bairro: Oliveira, Capim
Grosso- Bahia, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Luís
Carlos de Oliveira Nispo, brasileiro , portador(a) da Carteira de Identidade nº 06.994647-73 ,
expedida pela (o) DTRAN/BA, e CPF nº 860.338.595-53, cuja proposta foi classificada em 2°
(segundo) lugar no certame.

1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Registro de preços para Aquisição de
material Penso para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Gongogi-Ba. conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas em
anexo:

ITEM

1

DESCRIÇÃO DO OBJETO
COLAGENASE, pura, mono, Pomada Dermatológica 0,6 U/g. bisnaga
com 30g, , veículo q.s.p. 1 g (Veículo: vaselina líquida, vaselina sólida).
Embalagem: caixa com 10 bisnagas).

UND

QUANT

CX

10

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

R$ 380,00

R$
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2

3

4

5

6

7

Curativo com Alginato de Cálcio e Sódio, constituídos por fibras
extraídas de algas marinhas marrons, compostas pelos Ácidos Gulurônico
e Manurônico, apresentando íons cálcio e sódio incorporados.Os
alginatos de cálcio não são tóxicos e nem alergênicos e são totalmente
biodegradáveis, com pouca ou nenhuma reação tissular. Curativo é
embalado individualmente e esterilizado pelo processo de irradiação
gama. Dimensão 10X10cm.
CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, Recortável,
curativo primário e/ou secundário composto de tecido de carvão ativado
impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon /
poliamida. O tecido de carvão ativado adsorve os gases voláteis,
responsáveis pela mau cheiro e os microorganismos produtores desta
substância. Com característica de isolante térmico que assegura a
manutenção no leito da lesão da temperatura ótima para estimular a
epitelização da ferida. O tecido de rayon / poliamida possui
características absorventes sendo que o exsudato excedente tem trânsito
livre para o curativo secundário devido a sua
semipermeabilidade. Embalagem com 01 unidade.
CURATIVO HIDROCOLÓIDE, autoadesivo composto por
carboximetilcelulose sódica, indicado para a prevenção de úlceras por
pressão e tratamento de feridas não infectadas com exsudação de leve a
moderada. Não contém conservantes. Livre de gelatina. Revestido por
película semipermeável de poliuretano;Formato retangular;Alta
capacidade de absorção;Estéril por RG. Dimensão: 10cmX10cm. Caixa
com 10 unidades.
CURATIVO HIDROCOLÓIDE, autoadesivo composto por
carboximetilcelulose sódica, indicado para a prevenção de úlceras por
pressão e tratamento de feridas não infectadas com exsudação de leve a
moderada.Não contém conservantes. Livre de gelatina. Revestido por
película semipermeável de poliuretano;Formato retangular;Alta
capacidade de absorção;Estéril por RG. Dimensão: 20cmX20cm. Caixa
com 5 unidades.
CURATIVO HIDROPOLÍMERO, adesivo de espuma de poliuretano
coberto com uma camada permeável ao vapor e com uma camada externa
impermeável e resistente às bactérias. Com prorpiedades que acelera a
drenagem das secreções e protege a pele contra macerações, ideal para
lesões com exsudação intensa. Tamanho: 10cmX20cm, embalagem
contendo 5 unidades.
HIDROGEL COM ALGINATO, gel constituído por água purificada,
propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e
sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente
úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, que
conduz desbridamento autolítico ou facilitar o desbridamento mecânico.
É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso.
Bisnaga de 85g,

UND

50

R$ 69,00

R$

3.450,00

UND

50

R$ 69,00

R$

3.450,00

CX

30

R$ 29,90

R$

897,00

CX

30

R$ 14,90

R$

447,00

CX

30

R$ 47,00

R$

1.410,00

UND

50

R$ 66,00

R$

3.300,00

8

HIDROGEL, com Alginato, Água purificada, propilenoglicol,
carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e
carboximetilcelulose; Bisnaga com 85g.

UND

50

R$ 29,80

R$

1.490,00

9

ÓLEO DE GIRASSOL AGE, composto por óleos de origem vegetal ricos
em AGEs e Triglicerídeos de Cadeia Média – TCM, Vitaminas A e E e
Lecitina de Soja, que favorece o processo de cicatrização, desbridamento
e alívio da dor, indicado para hidratação da pele íntegra, evitando o
aparecimento de feridas, Frasco com 200ml, registrado na ANVISA para
tratamento e prevenção de feridas. Caixa com 12 unidades

CX

20

R$

7,90

R$

158,00

10

COLAGENASE, pura, mono, Pomada Dermatológica 0,6 U/g. bisnaga
com 30g, , veículo q.s.p. 1 g (Veículo: vaselina líquida, vaselina sólida).
Embalagem: caixa com 10 bisnagas).

20

R$ 38,00

R$

760,00

R$

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND

QUANT

1

BOTA DE SEGURANÇA, superleve, cano curto, térmica, impermeável,
resistente, confeccionada em poliuretano, soldo bi densidade, com
revestimento interno, solado com amortecedor de impacto, nos tamanhos
34 ao 46. constando externamente dados de identificação do produto
número de lote, dados de identificação do fabricante, com certificado de
aprovação

UND

30

VALOR UNIT

R$ 28,90
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2

BOTA DE SEGURANÇA, superleve, cano longo, térmica, resistente,
confeccionada em poliuretano, , soldo bi densidade, com revestimento
interno, solado com amortecedor de impacto, constando externamente
dados de identificação do produto número de lote, dados de identificação
do fabricante, com certificado de aprovação. 34 A 46

UND

100

R$ 28,90

R$

2.890,00

3

DISPENSER DOSADOR DE PAREDE, de sabonete líquido/Álcool em
gel, Tamanho 19cmX6cm, capacidade 500 - 600ml, visor transparente,
fácil manuseio, com kit fixação: 02 parafusos, 02 buchas, 2 ventosas,

UND

30

R$ 31,10

R$

933,00

4

GORRO, cirúrgico, descartavel, branco, hipoalergico, atoxico, em
prolipropileno, gramatura 20 g/m2, com tiras ajustaveis, solda eletronica,
sem costura. Embalagem com 100 unidades. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude,

PCT

600

R$

9,50

R$

5.700,00

5

MACACÃO DE SEGURANÇA, tamanho exg, para uso hospitalar,
confeccionado em tnt, descartável impermeável, respirável, que permita
a proteção do cranio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores
do usuário, elástico no capuz, punhos e tornozelos, fechamento frontal
com zíper, com proteção contra a penetração de líquidos, sangue, vírus e
bacterias, resistente a rasgos, respirável, com costuras termosseladas.
embalagem individual, primária e secundária rotuladas conforme rdc
185/01 anvisa. ca, o produto deve obedecer a qualquer legislação vigente
referente ao mesmo.

UND

100

R$ 20,50

R$

2.050,00

6

MACACÃO DE SEGURANÇA, tamanho g, para uso hospitalar,
confeccionado em tnt, descartável impermeável, respirável, que permita
a proteção do cranio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores
do usuário, elástico no capuz, punhos e tornozelos, fechamento frontal
com zíper, com proteção contra a penetração de líquidos, sangue, vírus e
bacterias, resistente a rasgos, respirável, com costuras termosseladas.
embalagem individual, primária e secundária rotuladas conforme rdc
185/01 anvisa. ca, o produto deve obedecer a qualquer legislação vigente
referente ao mesmo.

UND

100

R$ 20,50

R$

2.050,00

7

MACACÃO DE SEGURANÇA, tamanho gg, para uso hospitalar,
confeccionado em tnt, descartável impermeável, respirável, que permita
a proteção do cranio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores
do usuário, elástico no capuz, punhos e tornozelos, fechamento frontal
com zíper, com proteção contra a penetração de líquidos, sangue, vírus e
bacterias, resistente a rasgos, respirável, com costuras termosseladas.
embalagem individual, primária e secundária rotuladas conforme rdc
185/01 anvisa. ca, o produto deve obedecer a qualquer legislação vigente
referente ao mesmo.

UND

R$ 20,50

R$

2.050,00

8

MACACÃO DE SEGURANÇA, tamanho m, para uso hospitalar,
confeccionado em tnt, descartável impermeável, respirável, que permita
a proteção do cranio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores
do usuário, elástico no capuz, punhos e tornozelos, fechamento frontal
com zíper, com proteção contra a penetração de líquidos, sangue, vírus e
bacterias, resistente a rasgos, respirável, com costuras termosseladas.
embalagem individual, primária e secundária rotuladas conforme rdc
185/01 anvisa. ca, o produto deve obedecer a qualquer legislação vigente
referente ao mesmo.

UND

R$ 20,60

R$

2.060,00

100

100
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9

10

11

MASCARA, cirurgica, descartavel, simples, de uso hospitalar,
gramatura minima de 30g/m², confeccionada em fibras de nao tecido
(tnt), anatomica, caracteristicas adicionais: modelo retangular, pregas
horizontais, com elastico com comprimento adequado para fixacao,
dotada de clips nasal embutido ultra leve , constituida por duas camadas
de fibras sinteticas repelentes a liquido , hipoalergenico, atoxica,
inodora, maleavel e resistente, livres de micro partículas e fiapos de
emendas, manchas, furos ou qualquer defeito, as bordas devem ser por
sistema de soldagem. embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, numero do lote e data de
fabricacao, prazo de validade, numero do registro na anvisa.
MASCARA, CIRURGICA, semi-facial, descartavel, com tres camadas
de protecao, sendo a interna em material hipoalergico, com clip nasal
embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido
em aluminio suave e flexivel, nao traumatizante, inodora, tiras
costuradas com solda eletronica, bordas bem acabadas, isentas de cola e
que apresentem eficiencia de filtracao bacteriana (e.f.b.), para particulas
de 1.0 micron, acima de 95 %. embalagem em caixa tipo dispenser-box
com 50 unidades. na embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao
PROTETOR FACIAL, em poliéster flexível, esterilizável, ajustável com
catraca reutilizável, não embaçante, visor em acrílico 100% transparente,
que garante maior comodidade e conforto, proteção total da face frontal
e lateral, compatível com uso de óculos, para uso em procedimentos de
curta e/ou longa duração. embalagem com dados de identificação do
produto em português, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no ministério da saúde.

CX

100

R$ 13,10

R$

1.310,00

CX

100

R$ 13,10

R$

1.310,00

UND

100

R$

R$

780,00

R$

22.000,00

7,80

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND

QUANT

1

SORO glicosado a 5%. Embalagem com 500 ml, a embalagem devera
conter a impressao "venda proibida pelo comercio". Caixa com 30
unidades.

CX

300

R$ 136,90

R$

41.070,00

2

SORO, fisiologico 0,9%, frasco com 100mL. Embalagem devera
conter os dados de identificacao do produto, fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade, registro no Ministerio da Saude e a
descricao "proibida a venda pelo comercio". Apresentar registro dos
produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99.
Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais
de origem traduzido por tradutor oficial. Caixa contendo 80 unidades.

CX

400

R$ 244,30

R$

97.720,00

CX

350

R$ 187,10

R$

65.485,00

CX

250

R$ 200,30

R$

50.075,00

UNID

5.000

R$

0,50

R$

2.500,00

CX

150

R$ 201,00

R$

30.150,00

3

4

SORO, fisiologico 0,9%, frasco com 500mL. Embalagem devera
conter os dados de identificacao do produto, fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade, registro no Ministerio da Saude e a
descricao "proibida a venda pelo comercio". Apresentar registro dos
produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99.
Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais
de origem traduzido por tradutor oficial. Caixa com 30 unidades.
SORO, Glicofisiologico (glicose 5% e Fisiológico 0,9%) frasco com
500mL. Embalagem devera conter os dados de identificacao do
produto, fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, registro no
Ministerio da Saude e a descricao "proibida a venda pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas
Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme
resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.
Caixa com 30 unidades.

5

ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML

6

SOLUCAO de cloreto de sodio, potassio e calcio+lactato de sodio
(ringer com lactato), solucao injetavel 500mL sistema fechado
frasco/bolsa. A embalagem devera conter a impressao venda proibida
pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e
Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem
traduzido por tradutor oficial. Caixa com 30 unidades

VALOR UNIT
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VALOR TOTAL

ITEM

R$

287.000,00

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

1

FILME PARA RAIO X tamanho 18x24 caixa com 100 und

CX

40

R$ 106,80

R$

4.272,00

2

FILME PARA RAIO X tamanho 24X30 caixa com 100 und

CX

40

R$ 162,20

R$

6.488,00

3

FILME PARA RAIO X tamanho 35X35 caixa com 100 und

CX

10

R$ 304,60

R$

3.046,00

4

FILME PARA RAIO X tamanho 30X40 caixa com 100 und

CX

10

R$ 314,80

R$

3.148,00

5

FIXADOR PARA RAIO X GL DE 20 LT

UND

10

R$ 304,60

R$

3.046,00

R$

20.000,00

VALOR TOTAL

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

2 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
2.2 - É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do §2º, do artigo 4º, do
Decreto nº 3.931, de 2001, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não ultrapasse
1 (um) ano.
3 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.10 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro
de Preços aos órgãos participantes, se houver.
4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
4.6 - Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
4.7 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior.
4.8 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
5 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de
1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.931, de 2001.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de
contratação.
5.3 - O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante
realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (artigo 3°, parágrafo 4°, inciso II, do Decreto n°
3.931, de 2001).
5.4 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar
o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.5 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
5.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
5.7 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).
5.8 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
5.9 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.10 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.
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6 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
6.1 - Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na
minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 12 meses, a partir
da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.
7 – DO PREÇO
7.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
8.1.2 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração,
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de
garantia;
8.1.3 - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
8.1.4 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.5 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo
de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
8.1.6 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
8.1.7 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.1.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.9 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
8.1.10 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.11 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
8.2 - A Contratante obriga-se a:
8.2.1 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
8.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.2.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.
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9 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1 - Os bens serão recebidos:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta.
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento provisório.
9.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
9.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
9.4 - O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 será confiado a uma comissão de, no
mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10 – DO PAGAMENTO
10.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
10.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
10.3 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
10.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislação vigente.
10.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
10.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
11 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
11.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
11.3 - 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,
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não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4 - 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.
12 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002,
do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da
contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
12.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor
cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de GONGOGI pelo prazo de até
dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
12.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão
do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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12.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
12.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
12.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
13.2 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico
Presencial) para Registro de Preços nº. 017/2022 e a proposta vencedora da contratada.
13.3 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto
Municipal nº. 54/2021 de 16 de abril de 2021, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de
Ubaitaba - Ba, com exclusão de qualquer outro.
GONGOGI-BA, 23 de junho de 2022.

_________________________________________________________
Responsável legal da CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Gongogi
Adriano Mendonça Pinheiro
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________
Responsável legal da CONTRATADA
LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 04.309.026/0001-77
Luiz Carlos de Oliveira Bispo
CPF: 860.338.595-53
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