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ATA DE REGISTRO DE PRECOS nS 015/2022

Aos nove dias do m§s junho do ano de dois mi! e vinte e dois, o MUNICfPIO DE BARREIRAS, ESTADO
DA BAHIA, atraves da Secretaria Municipal de Saude inscrito no CNPJ (MF) sob o n.s 08.595.187/0001-

25, com sede na Rua Vasco da Gama, 360, Vila Regina, Barreiras- Bahia, representado por seu
Prefeito Municipal Senhor Joao Barbosa de Souza Sobrinho, no uso da competencia que Ihe foi
atribuida nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais
aplic^veis, de acordo com o resultado da classifica^ao das propostas apresentadas no PREGAo
ELETR6N1C0 para REGISTRO DE PRECOS n.9 013/2022, RESOLVE registrar o(s) pre?o{s) da(s)
empresa(s} relacionada(s) no item 4, de acordo com a classificagao por ela($) alcan;ada(s), por item,

observadas as condi^oes do Edital que Integra este instrumento de registro e aqueias enunciadas nas
clausulas que se seguem.

1. DOOBJETO:

1.1. Registro de Pre^os para aquisigao de LUVA CIRURGICA ESTERIL, para atender as necessidades das

Unidades de Saude e Unidades Hospitalares, no ambito da Secretaria Municipal de Saude deste

Municipio.

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREQOS:

2.1. A vigencia ser^ de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

3. DO GERENCIAMENTO OA ATA DE REGiSTRO DE PRECOS:

3.1. O 6rg§o Gerenciador da ata de registro de pre^os serd o Fundo Municipal de Saude, Inscrito no
CNPJ n' 08.595.187/0001-25, por meio do Secretario Municipal de Saude, Sr. MELCHISEDEC ALVES DA
NEVES, designado pela Portaria n° 160/2021.

4. DOS PRECOS REGISTRADOS:

4.1. Qs pre^os, a empresa, as quantidades e as especifica^des dos services reglstrados na presente Ata,

encontram-se Indlcados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificacao obtida no

certame licitatdrio:

EMPRESA REGiSTRADA: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA

CNPJ: 20.235.404/0001-71

ENDERECO: RUA NIQUELINA, 213-SANTA EFIGENIA- BELO HORIZONTE/MG
LOTE UNICO

ITEM DESCRICAO UNID QUANT. MARCA

PRECO

UNIT

(R$)

PRECO TOTAL

(R$)
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Luva Cirut^ica Esteril N® 7,0, com p6,
confeccionada em IStex natural, textura

uniforme, formate anatSmico, com alta
sensibilidade t^til, boa elastiddade €

resistente a tra$go. Acondicionada em

invblucro Interno com dobras para abertura
ass^ptica, dobradas conforme padrao
hospltalar; com indicatives da mao direita e

da mao esquerda e numerafao. Enveiopada
aos pares em embaiagem de papei grau

cirurgico e ou com fiime termopiistico
Certiffcada peio INMETRO, com certificado
de Autoriza^o de Uso de Selo de
Conformidade. Similar as marcas

Embramac, supermax, descarpack e Sanro,
Luva Cirurgica Estdrii N® 7,5, com p6,
confeccionada em iStex natural, textura
uniforme, formato anatbmico, com aita
sensibilidade t^tii, boa elastiddade e

resistente a tra^ao. Acondicionada em
nvdiucro interno com dobras para abertura
sssdptica, dobradas conforme padrao
lospitaiar; com indicatives da mio direita e

da m§o esquerda e numeragao. Enveiopada
aos pares em embaiagem de papei grau
cirijrgico e ou com fiime termopi^stico.
.ertificada peio INMETRO, com certificado
de Autorizacao de Uso de Seio de

Conformidade. Similar as marcas;

imbramac, Supermax, Descarpack e Sanro,|

PAR

PAR

40.000

40.000

VALOR TOTAL (cento e urn mil e duzentos reais)

LEM6RUBER

LUVA

CiRURGiCA

EST^RiLLiFE

PLUS

LEMGRUBER

LUVA

CiRURGiCA

estEril life

PLUS

R$ 1,22

R$ 1,31

R$ 48.800,00

R$ 52.400,00

R$ 101.200,00

5. DO CONTRATO:

5.1 A crit^rio da Prefeitura Municipal de Barreiras, Secretaria Municipal de Saiide. obedecida a ordem
de classificagao, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) prefo(s) tenha|m) sido registrado(s) na Ata de
Registro de Prefo, sera (ao) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, que substituira o Contrato,
no prazo de 08 (oito) dias Oteis, a contar da data do recebimento da convoca?ao, estando as obrigagbes
assumidas vinculadas i proposta, aos lances, ao edital e a respectiva Ata.

5.2. A partir da assinatura da Ata, passa a set considerado como CCNTRATADO, obrigando-se a
obedecer, al6m do dlsposto nesta Ata, os ditames e especificagdes constantes no Anexo I do Edital
de LicltacSo do Pregao Eletrdnico n" 013/2022.

5.3. 0 Sistema de Registro de Prefos nao obriga a contrata?ao, nem mesmo nas quantidades indicadas
no Anexo i, podendo a Administrafao promover a contratafao dos servifos de acordo com suas
necessidades.
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5.4. A Prefeitura Municipal de Barreiras nao esta obrigada, durante o prazo de vaiidade do registro de
prefos decorrente deste certame, a firmar as contrata^oes que dele poderSo advir, podendo realizar
licita?6es especificas para o service pretendido, ficando assegurado ao beneficicirio do registro a
preferencia de fornecimento em iguaidade de condifoes.

5.5. 0 direito de preferencia de que trata o subitem anterior podera ser exercido pelo beneficiario do
registro quando a Prefeitura Municipal de Barreiras, apos reaiizada a licitafao especlfica, constatarque
0 pre^o obtido e igual ou maior que o registrado ou, apds negociagao, aquiescer o detentor da ata em
baixar o prefo registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitagao.

5.6. A presente Ata poder^ ser utilizada por qualquer drgao ou entidade da AdministrafSo Piiblica que
nao tenha participado do certame ticitatorio, mediante pr^via consulta a Prefeitura Muntcipai de
Barreiras, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 89 do Decreto n.2 38/2017.

6. DO PAGAMENTO:

6.1. A CONTRATADA apresentara a respective Nota Fiscal, devidamente discriminada, em nome do
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ N9 08.595.187/0001-25, e acompanhada das respectivas

comprova^oes/certidoes de regularidade fiscal e trabaihista;

6.2 A libera^3o para pagamento da Nota Fiscal ficar^ condicionada ao atesto da unidade respons^vel;

6.3 Qualqueratraso ocorrido na apresenta?ao Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como condigao
para pagamento por parte da CONTRATADA, importara em prorroga?ao autom^tica do prazo de
vencimento da obriga^So da CONTRATANTE;

6.40 ATESTO na Nota Fiscal e o respectivo PAGAMENTO ser<i efetuado nos seguintes prazos:

a) Prazo maximo para atesto: 05 (cinco) dias uteis contados da apresenta^§o da Nota Fiscal;

b) Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias, contados do atesto na Nota Fiscal pela unidade responsavel.

6.5 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquida?ao e qualquer

obrigafao financeira que Ihefor imposts, em virtude de penalidade ou inadimpl§ncia, sem que o atraso
gere direito a acrescimos de qualquer natureza.

7. DAS OBRIGAgOES DO 6rGA0 GERENCIADOR:

7.1. gerenclar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o pre?o,
e as especifica^oes dos servigos registrados, observada a ordem de classificaflo indicada na licita9ao.

7.2. observar para que, durante a vigencia da presente ata, sejam mantidas todas as condi^des de
habllitagao e qualifica^ao exigidas na licitacSo, bem assim, a compatibilidade com as obriga^oes
assumidas.
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7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegocia^So de pre90S registrados, para
fins de adequa?ao Ss novas condigoes de mercado, e de aplicagao de penalidades.

7.4. acompanhar a evolufSo dos pre^os de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade
com aqueles registrados na ata.

7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condifSes ajustadas na presente Ata.

7.6. consultar o detentor da ata reglstrada (observada a ordem de classificaglo) quanto ao interesse
em fornecer o servigo a outro(s) orgao da Administra^ao Publica que externe{m) a inten^ao de utiiizar
a presente Ata, conforme item 5.6.

8. DAS OBRIGA?OES DO DETENTOR DA ATA:

8.1. Fornecer os servifos obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregao n.s
013/2022.

8.2. Providenciar a imediata corregao de defici§ncias, falhas ou irregularidades constatadas pelo
6rGA0 GERENCIADOR referentes as condigSes firmadas na presente Ata.

8.3. viabiiizar o atendimento das condigoes firmadas a partir da data da publicasao da presente Ata.

8.4. manter, durante o prazo de vigencla da presente Ata, todas as condi^Ses de habilita^ao exigidas
no Edital de Pregao n.s 013/2022.

8.5. informar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados do receblmento da notiflca^ao,
quanto a aceita^ao ou nao do fornecimento do servigo a outro orgao da Administragao Publica (nao
participante) que venha a manifestar o interesse de utiiizar a presente Ata, conforme item 5.6.

8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relagao a transporte,
bem como encargos sociais, trabalhistas, previdenci^rios e comerciais, seguros, taxas, impostos e
quaisquer outros, direta e indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.

9-DAS PENALIDADES:

9.11 Ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio, pelo prazo de at4 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no Termo e das demais cominagoes referidas no Capi'tulo IV da Lei n
8.666/93, no que couber garantido o direito pr^vio da ampla defesa, a iicitante que:

a) Deixar de entregar a documentagao exigida no Edital;

b) No prazo determinado, nao retirar a Nota Fiscal;

c) Apresentar documento faiso ou fizer declaragSo falsa;

d) Ensejar o retardamento da execugao do objeto do Termo;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE
(77) 3613-8300 / saude(Sbarreiras.ba.gov.br / www.barreiras.faa,gov.br
Rua Vasco da Gama, 360, Bairro Vila Regina, Barreiras-BA, CEP. 47.806-111

P^Ina 4 de 7



PREFEITURA

BARREIRAS
ICAFITAL DO OEbTE

e) Nao mantiver a proposta, injustificadamente;

f) Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

g) Comportar-se de mode inidoneo;

h) Cometer fraude fiscal.

9.2 Pela InexecucSo total ou parcial do objeto do Termo, a Admlnistra^ao da Prefeitura Municipal de
Barreiras, poderi garantida a defesa pr^via, aplicar a licitante vencedora as seguintes san?oes:

a) Advertencia;

b) Multa moratoria de 0,2% (dois decimos por cento) por dia de atraso na execugao do contrato,
tomando por base o valor global do respective item;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16^ (declmo sexto) dia, at^ o 30^ dia de atraso.

d) Multa compensatbria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respective item;

e) Suspensao temporiria de partlcipa^ao em llcitagao e Impedimento de contratar com Administraglo
por periodo nao superior a dois (2) anos;

f) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com Adminlstra^So Pdblica.

9.3 0 atraso injustificado na execugao do contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poder^
ensejar a rescisao do contrato;

9.4 As multas aplicadas serao descontadas dos creditos da contratada ou, na impossibilidade, recolbida

no prazo de at^ 15 (quinze) dias, da data da comunica^ao oficial e, caso nao cumprida, serao cobradas

judicialmente;

9.5 Compete ao Prefeito Municipal a aplicafSo das penalidades previstas nos 9.1 e 9.2, ah'neas "b", "c",
//j// « nt

d , e e f;

9.6 Da aplicagSo das penalidades previstas nos Itens 9.1 e 9.2 caberi recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados da notificagao, que serS dirigldo a autoridade superior, por interm4dio da que
praticou o ato, a qual podera reconsiderar a sua decisao, ou, faze-lo subir devidamente informados;

9.7 As san^des previstas no item 9.2, alineas "b", "c" e "d", poderao ser aplicadas conjuntamente com
as demals penalidades previstas no Termo de Referenda e no Edital.

10. DAS ALTERA0ES NA ATA DE REGISTRO DE PREgOS:
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10.1. A presente Ata podera softer altera?oes, obedecidas as disposigoes contidas no art. 65. da Lei
8,666/93.

10.2.0 gerenciador da ata de registro de pre?os acompanhara a evolu?ao dos pregos de mercado, com
a finaltdade de verificar sua compatibilidade com aqueies registrados na ata.

10.2.1. Serao considerados compativeis com os de mercado os pre?os registrados que forem iguals
ou inferiores a m^dia daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Barreiras, por interm^dio do
orgao gerenciador do registro de pre?os.

10.3 Quando o pre?o inicialmente registrado tornar-se superior ao pre?o m6dio praticado no mercado,
o 6rgao gerenciador solicitar^ ao detentor da ata, por escrito, redugao do prefo registrado, de forma
a adequa-lo aos niveis definidos nos termos do subitem anterior.

10.3.1. Caso o detentor da ata nao concorde em reduzir o pre?o, seri liberado do compromisso
assumido, devendo o 6rgao gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade
de negocia^ao.

10.4 Quando o pre?o de mercado tornar-se superior aos pre?os registrados e o detentor da ata,
mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao
gerenciador poderi;

a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicagao da penaiidade, confirmando
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicagao ocorrer antes do
pedido de fornecimento; e

b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociagao.

10.5. Nao havendo exito nas negocia?oe$ de que tratam os subitens anteriores, o orgao gerenciador
dever^ proceder ̂  revogagSo da Ata de Registro de Pregos.

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO;

11.1. G detentor da ata, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, teri seu registro cancelado
quando:

a) Nao cumprir as obrigagoes da presente Ata;
b) Nao retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administragao sem justificative aceitavel;
c) Nao aceitar reduzir seu prego registrado na hipbtese de este se apresentar superior aos praticados
no mercado;

d) por razoes de interesse publico, devidamente demonstradas e justificadas pela Administragao,

11.2. O detentor da ata podera solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrdncia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execugao contratuai, decorrente de caso fortuito,
ou forga maior, devidamente comprovados.

12. DA PUBLICIDADE
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12.1. 0(s) pre9o(s}, a(s} quantidade(s}, o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificagao (oes) resumida (s)
do objeto e as quantidades, como tambem as possi'veis aitera?6es da presente Ata, serao publicadas
em Imprensa Oficial, em conformidade com o disposto no art. 62, inciso I do Decreto n.2 38/2017.

12.2. Os pre^os registrados serao publicados trimestralmente para orientagao da Administra^ao, na

Imprensa Oficial, conforme previsto no art. 15, § 22 da Lei n2 8.666/93.

13. DAS DISPOSICdES FINAiS:

13.1. integram a presente ata o Processo Administrativo n2 631/2022, o Edital do Pregao Eietrdnico
n.2 013/2022 e as propostas, com precos e especificagoes.

13.2. As controv^rsias decorrentes desta Ata serao dirimidas no foro deste Municipio de Barrelras.

E por estar, assim, justo e aven?ado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado

em 03 (tres) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

BARREIRAS/BA, 09 de junho de 2022.

JOAO BARBOSA DE SOUZASOBRINHO

PREFEITO DE BARREIRAS

MELCHISEDEC ALVES DArF|p6fi^'^
SECRETARIA MUNICIPAL SAODE

EMPRESA DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA

Representada pelo Sr. Luis Eduardo Mota Ribeiro, CPF n2 086.149.176-94

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:

CPF: CPF: 005-51^
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