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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017/SRP 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº073/2017 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro de 2017, o Fundo Municípal de Saúde de Amargosa, 

com sede na Praça Lourival Monte, s/nº. , Centro, Amargosa, Bahia, inscrito no CNPJ sob o 

nº 13.825.484/0002-30, neste ato representado por JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS 

JÚNIOR, e ALINE SOUZA LARANJEIRA, Secretária Municipal de Saúde, nos termos da 

Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 183/13; do Decreto nº 353/2006; aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

012/2017, conforme ato publicado em 04/10/2017 e homologada em 07/11/2017, 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 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 07.294.636/0001-32, com sede na Avenida Santiago de Compostela 

- CEP: 40279150, no Município de Salvador - BA, neste ato, representada pelo Sr. Rafael 

Marques Lopes, portador da Cédula de Identidade nº 9098027-18 SSP/BA e CPF nº 

027.319.175-63, cuja proposta foi classificada em 01º lugar no certame.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual aquisição de material penso e outros 

insumos médico-hospitalares para servir ao Hospital Municipal e Secretaria de Saúde do 

Município de Amargosa, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades 

estabelecidas abaixo: 

 

LOTE 01- PAPEL GRAU 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

1 

PAPEL, grau cirurgico, embalagem para 
esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x 
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 8 cm x 100 m, 
resistente ao processo de esterilizacao, insenta de 
odor, ser barreira microb 

RL 80 ZERMATT R$ 23,50 

2 

PAPEL, grau cirurgico, embalagem para 
esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x 
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 10 cm x 100 
m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta 
de odor, ser barreira microb 

RL 100  ZERMATT  R$ 28,73 
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3 

PAPEL, grau cirurgico, embalagem para 
esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x 
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 15 cm x 100 
m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta 
de odor, ser barreira microb 

RL 400  ZERMATT  R$ 82,00 

4 

PAPEL, grau cirurgico, embalagem para 
esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x 
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 20 cm x 100 
m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta 
de odor, ser barreira microb 

RL 100  ZERMATT  R$ 100,70 

5 

PAPEL, grau cirurgico, embalagem para 
esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x 
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 25 cm x 100 
m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta 
de odor, ser barreira microb 

RL 120  ZERMATT  R$ 126,57 

6 

PAPEL, grau cirurgico, embalagem para 
esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x 
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 30 cm x 100 
m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta 
de odor, ser barreira microb 

RL 120  ZERMATT  R$ 151,43 

7 

PAPEL, grau cirurgico, embalagem para 
esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x 
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 35 cm x 100 
m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta 
de odor, ser barreira microb 

RL 90 ZERMATT R$ 92,74 

8 

PAPEL, grau cirurgico, embalagem para 
esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x 
Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 40 cm x 100 
m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta 
de odor, ser barreira microb 

RL 80 ZERMATT R$ 110,25 

  

      
 LOTE 06 - SOLUÇÕES DIVERSAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

1 

ACIDO, peracetico, esterilizante quimico, liquido, 
na concentracao de 0,1 a 0,2%, peroxido de 
hdrogenio e veiculo estabilizante, acao rapida, a 
frio, indicado para desinfeccao de alto nivel e 
esterilizacao de artigos criticos e semi-criticos da 
area odonto-medico hospitalar. Embalagem galao 
de 5 litros, com dados de identificacao do produto, 
marca do fabricante, composicao, data de 
fabricacao e prazo de validade. 

UND 30 
 

RIOQUIMICA  
R$117,86 

2 

ACIDO ACETICO A 2%. Embalagem com 01 litro, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

LT 48 
 

RIOQUIMICA  
R$5,49 
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3 

ACIDO ACETICO A 5%. Embalagem com 01 litro, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

LT 48  RENYLAB  R$16,90 

4 

CLOREXIDINA  5%, indicado para assepsia e 
degermação das mãos e antebraços da equipe 
cirúrgica, ambulatória, laboratorial, preparo 
précirúrgico da pele de pacientes e em feridas de 
pequenas extensões.1000 ML.Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do 
fabricante 

LT 350 
 

RIOQUIMICA  
R$7,60 

5 

DESINFETANTE esterilizante, a base de 
glutaraldeido a 2% ativado em 28 dias, para 
artigos criticos e semi-criticos. Embalagem: galao 
com 05 litros, com dados de identificacao do 
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e 
prazo de validade. 

UND 36 
 

RIOQUIMICA  
R$90,75 

6 

DETERGENTE desincrostante enzimatico, liquido 
neutro, a base de proteinase, amilase e lipase, para 
descontaminacao de instrumental cirurgico. 
Embalagem: bombona com 05 litros, com dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e registro ou notificacao na 
Anvisa/MS. 

UND 50 
 

RIOQUIMICA  
R$158,42 

7 

ETER sulfúrico 50%, remove dor de curativos, 
acondicionado em frasco de vidro de cor escura, 
âmbar, com tampa de rosca. Embalagem de 1 litro, 
com nome do fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saude. 

LT 760 
 

RIOQUIMICA  
R$16,90 

8 

FORMOL a 10%. Embalagem com 1000 ml, com 
dados de identificacao do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade. 

LT 120  QEEL  R$8,04 

9 

FORMOL a 40%. Embalagem com 1000 ml, com 
dados de identificacao do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade. 

LT 120  RICE  R$9,02 

10 

GEL para ultra-sonografia, uso interno e externo, 
incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, 
solúvel em água e pH neutro, para uso como meio 
de contato para transmissão ultra-sonica, 
ecografos e dopplers. Embalagem: frasco de 1KG, 
com dados de identifica 

GL 230  CARBOGEL  R$3,40 

11 

SOLUCAO, de PVPI, degermante, com 
polivinilpirrolidona a 10%, frasco plastico com 
q.s.p aquoso equivalente a 1 % de iodo ativo. 
Embalagem: frasco com 1000 ml com dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante, 
data de fabricacao e registro no Mini 

LT 720 
 

RIOQUIMICA  
R$25,52 

12 

SOLUCAO, de PVPI, topico, com 
polivinilpirrolidona a 10%, frasco plastico com 
q.s.p aquoso equivalente a 1 % de iodo ativo. 
Embalagem: frasco com 1000 ml com dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante, 
data de fabricacao e registro no Minister 

LT 460 
 

RIOQUIMICA  
R$23,58 
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13 

VASELINA em pasta. Embalagem: pote com 500 
gramas, a embalagem do produto devera conter a 
seguinte 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.  

UND 130 
 

RIOQUIMICA  
R$17,00 

14 

VASELINA liquida. Embalagem: pote com 1000 
ml, a embalagem do produto devera conter a 
seguinte 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. 

lt 56  RI  R$18,50 

  

      
LOTE 11- SORO ABERTO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

1 

CLORETO de sodio, solucao  0,9%, FRASCO com 
500 ml, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".  SISTEMA 
ABERTO 

UND 31.000  ABORETO  R$2,15 

2 

CLORETO de sodio, solucao  0,9%, FRASCO com 
250 ml, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".  SISTEMA 
ABERTO 

UND 2.000 ARBORETO R$1,50 

  

      
LOTE 13 - ÁLCOOL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

1 

ALCOOL ETILICO, 70 % indicado para 
desinfecção de superfície fixa e anti-sepsia antes 
de punção venosa, tendo como principio ativo o 
álcool etílico a 77% (v/v) que corresponde a 70% 
em peso, com ação antimicrobiana para 
Staphuylococus aureus, Salmonella c 

LT 5.500  FLAMAGEL  R$5,05 

2 

ALCOOL IODADO, MEDICINAL, 1%, solução 
tópica, 1000ml, a embalagem do produto devera 
conter a seguinte impressão "venda proibida pelo 
comercio." Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa 

LT 340 
 

RIOQUIMICA  
R$7,65 

3 

ALCOOL, ABSOLUTO, mínimo 99,8 % de pureza. 
Embalagem: frasco com 1000 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. 

LT 4.600  FLAMAGEL  R$5,29 
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4 

ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil, fragancia 
agradavel, para assepsia das maos. Embalagem 
com no minimo 5000 ml cada, com dados do 
fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e 
registro no Ministerio da Saude. 

UND 300  INDALABOR  R$4,35 

  

      

LOTE 14 - DESCARTÁVEIS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

1 

LENCOL de papel, descartável, não esterilizado, 
dimensões 700 mm x 50 m. Embalagem: rolo com 
50 m, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

RL 5.000  MACIEZ  R$6,28 

2 

LENCOL uso hospitalar, descartavel, em 
polipropileno/vison, gramatura 30 g, dimensoes 2 
m x 0,90 cm, sem elastico. Embalagem com dados 
de identificacao do produto, procedencia e 
registro no Ministerio da Saude. Pct c/10und 

UND 300  JARC  R$7,00 

3 

LENCOL, hospitalar, descartavel, c/ elasico nas 
bordas em polipropileno/vison 20, dimensoes 2 m 
x 0,90 cm.G. 20 c/ 10 undcontendo na embalagem 
data de fabricacao e validade do 
produto,devidamente registrado na anvisa. 

PCT 100  JARC  R$13,20 

  

      
LOTE 17 - TESTE BACTERIOLOGICO, INDICADOR QUIMICO E BIOLOGICO, INTEGRADOR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

1 

Integradores Químicos Internos Tipo 5 de um 
único ponto, permitem a fácil leitura do resultado 
através da mudança de cor Amarelo/Preto e 
evidenciam a existência do agente esterilizante 
específico, temperatura, simulando o tempo de 
morte do Geobacillus Stearothermophilus. Devem 
ser colocados no interior de cada pacote, no local 
de maior dificuldade de penetração do agente 
esterilizante. Desenvolvido com Tinta isenta de 
metais pesados, inclusive chumbo Parâmetros de 
desempenho: 134°C, 128°C e 121°C. Validade: 5 
anos; Isento de Registro Anvisa; Norma ISO 
11140-1 

unid 2400 CHEDYE R$ 0,82 
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2 

Indicadores biológicos de controles de carga que 
têm papel fundamental no processo de 
esterilização, pois são os únicos controles capazes 
de certificar a morte dos microrganismos. 
Proporciona o resultado em 24 horas. Cada Tubo 
contém uma população de esporos de Geobacillus 
Stearothermophilus ATCC 7953 embebidos em 
uma tira de papel. Possui, além disso, um meio 
indicador de crescimento de cor púrpura contido 
na ampola de vidro. Validade: 2 anos. 

unid 400 SISPACK R$ 16,00 

3 

Teste Bowie & Dick Folhas desenvolvido para 
controlar a penetração de vapor e a remoção de ar 
residual das autoclaves a vácuo. O teste de prova 
Bowie & Dick deve ser realizado diariamente para 
avaliação do correto funcionamento da autoclave à 
vapor, devendo ser realizado também após 
revisões e manutenções do equipamento. É 
composto por uma folha de indicador químico nos 
tamanhos A4 e A5, que deverão ser embaladas de 
acordo com as práticas recomendadas. Devem ser 
realizados em ciclos de 134°C por 3.5 minutos. 

unid 400 CHEMDYE R$ 9,08 

 

 

(NOTA EXPLICATIVA: As tabelas deste item e seu subitem devem ser adaptadas e preenchidas de acordo com o 

objeto e as particularidades da aquisição, especificando também os itens destinados a cada órgão participante do 

registro de preços (se houver).) 

 

1.1. 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. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 

 

2.1. São participantes os seguintes órgãos: 

a) Secretaria Municipal de Saúde 

b) Fundo Municipal de Saúde 

c) Hospital Municipal 

 

2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 183/2013, e na Lei nº 8.666/93. 

 

2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
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2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços. 

 

2.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

 

2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

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

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS 

 

4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 

eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores. 

 

4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

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

praticado pelo mercado; 

 

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, 

sem aplicação de penalidade;  

 

4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a 

ordem de classificação original do certame. 

 

4.2. Quando o 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: 

 

4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, 

para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

 

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

cabível. 

 

4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos 

componentes dos custos devidamente justificada. 

 

4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação 

dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 

empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 

própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 

instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da 

Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido 

de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante 

dos autos processuais. 

 

4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de 

revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a 

hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

 

4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou 

total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as 

medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do 

Decreto Municipal nº.  183/13. 

 

4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

 

4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

 

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 

Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando: 

 

5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
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5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

5.4.1. Por razões de interesse público; 

5.4.2. A pedido do fornecedor. 

 

5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do 

fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

 

6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações 

com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, 

independente do valor. 

6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis 

como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses 

instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da 

contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; 

obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.) 

6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última 

proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será 

formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) 

autorização de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da 

Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 183/2013. 

6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo 

de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) 

assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

Edital e na Ata de Registro de Preços. 

6.4.  Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e 

aceita pela Administração. 

6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade 

fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a 

manutenção das condições de habilitação. 

6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor total licitado, 

mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os requisitos constantes da Seção “DA 

CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do Edital de licitação que deu origem à presente ata de 

registro de preços. 

6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
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7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº.  8.666/93, até o limite legal. 

   

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

 

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

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

 

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções 

“DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

10. Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do 

edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração.  

12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. 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 DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

 

14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de 

Referência e a proposta da empresa.  
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14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto n° 

353/2006, do Decreto nº 183/13, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, 

subsidiariamente. 

 

14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Amargosa, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Amargosa, 07 de novembro de 2017. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

ALINE SOUZA LARANJEIRA 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME  

Representante legal: Rafael Marques Lopes 

CI nº 9.098.027-18 SSP/BA e CPF nº 027.319.175-63 

Instrumento de outorga de poderes: procuração 

 

 

     

 


