
ESTADO DA BAHIA 
L 	Prefeitura Municipal de IBIdÜERA 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 003/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2021 

O MUNICÍPIO DE IBIQUERA - BA, neste ato representado por seu Prefeito, 
Sr. Ivan Cláudio de Almeida, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 
RG no 5573440-00 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 665.529.745-15, residente e 
domiciliado à rua Av. Plinio Mata Pires, nesta cidade, nesta cidade, e a empresa 
OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇOES E EXPORTAÇOES 
LTDA-ME, estabelecida na Rodovia BR 101, s/n, Km 510 - Jacanã - Itabuna-BA, 
CNPJ n° 11.311.773/0001-05 neste ato representada pelo Sr.(a) Ludmila 
Sepulveda Ribeiro, portador da carteira de identidade RG n° 0823811190, inscrito 
no 0FF sob o n° 012.666.705-56, 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° 125/2017, e 
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 003/2021, para 
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a 
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas 
alterações posteriores e as condições seguintes: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO E DO VALOR 

1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras e eventual 
aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para atender as demandas do 
Município de lbiquera/Ba. Tipo Menor Preço por Lote. conforme abaixo 

LOTE 1 - MATERIAL PERMANENTE 

ITEM COD DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO UNtO QTD MARCA V. UNIT. 

V. UNIT. 
EXTENSO 

V. 
TOTAL 

V. TOTAL 
EXTENSO 

5491 Amalgamador de 
cpsu Ia Unid. 1 KONDENTECH R$ 

1.080,34 

MIL 
OITENTA 
REAIS E 

TRINTA E 
QUATRO 

CENTAVOS 

R$ 
1.080,34 

MIL  
OITENTA 
REAIS E 

TRINTA E 
QUATRO 

CENTAVOS 
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R$ 1 ALT 
2.659,09 

Unid. 
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Aparelho de 
ultrassom 
odontológico, 
Chave liga / 
desliga, Sintonia 
automática de 
freqüência; Ajuste 
do nível da 
potência ultra-
sônica; Escala 
dos níveis de 
potência por cores 
facilitam os 
trabalhos em 
periodontia, 
endodontia ou 
geral; Caneta do 
ultra-som com 
sistema de capa 
removível e 
autoclavável, 
aumenta a vida 
útil do trandutor; 
Pressurização do 
líquido através do 
terminal de 
entrada acoplado 
a uma linha de ar 
comprimido; 
Válvula 
pneumática 
utilizada no 
preenchimento do 
reservatório 
interrompe a 
pressurização do 
líquido, evitando 
vazamento de ar 
quando houver 
remoção da 
tampa; Sistema 
eletro-pneumático 
sincronizado com 
válvula solenóide 
para proporcionar 
cortes e 
aspirações da 
água e ar 
instantaneamente; 
Registro de ajuste 
fino para controle 
de água 
possibilita 
adequará 
necessidade de 
cada operação; 
Peça de mão 
anatómica com 
mangueiras lisas,  

2763 R$ 
2.659,09 

DOIS MIL, 
SEISCENTOS 
E CINQUENTA 
E NOVE REAIS 

E NOVE 
CENTAVOS 

DOIS MIL, 
SEISCENTOS 
E CINQUENTA 

E NOVE 
REAIS E 

NOVE 
CENTAVOS 
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leves e flexíveis; 
Pedal para 
acionamento; Kit 
para esterilização, 
acompanha o 
suporte, (03) três 
insertos e chave 
de aperto; 
Gabinete 
confeccionado em 
plástico 
resistente. 

3 O 

Avental de 
Borracha 
Plumblifero - 
Paciente 0,60 x 
0,90 c/ prot. 
Tireóide, 
Revestimento em 
tecido bagun 
lavável. 

Unid 2 ODONTOLOGIC R$ 
1.109,29 

MIL CENTO E 
NOVE REAIS E 
VINTE E NOVE 

CENTAVOS 

R$ 
2.218,58 

DOIS MIL, 
DUZENTOS E 

DEZOITO 
REAIS E 

CINQUENTA E 
OITO 

CENTAVOS 

5 O 

Cadeira 
odontológica, 
ambidestro pedal 
de comando 
equipo com 
design moderno 
nova unidade 
auxiliar com porta-
copos acoplada a 
cadeira, com cuba 
em cerâmica, 
forma 
arredondada, 
removível. Maior 
biossegurança 
sugador sistema 
Venturi encosto 
de cabeça 
biarticulado, que 
facilita o 
atendimento de 
cadeirantes e 
crianças. Macio, 
anatômico, com 
linhas 
arredondadas que 
oferecem mais 
conforto ao 
paciente, 
principalmente em 
sessões longas. 

1 DENTEMED R$ 
17.177,90 

DEZESSETE 
MIL, CENTO E 

SETENTA E 
SETE REAIS E 

NOVENTA 
CENTAVOS 

R$ 
17.177,90 

DEZESSETE 
MIL, CENTO E 

SETENTA E 
SETE REAIS E 

NOVENTA 
CENTAVOS 
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6 3531 

Câmara Escura p1 
Revelação de 
Radiografias - 
Modelo novo com 
4 cubas, utilizada 
em revelações de 
radiografias 
periapicais em 
consultórios 
odontológicos. 
Especificações 
Técnicas; Peso 
Líquido: 800 g 
Peso Bruto: 
1,130g 
Dimensões: 
230mm (altura), 
340mm 
(comprimento) e 
230mm (largura). 

Unid 1 
ESSE NCE 
DENTAL 

R$ 
303,60 

TREZENTOS 
E TRÊS REAIS 
E SESSENTA 
CENTAVOS 

R$ 
303,60 

TREZENTOS 
E TRÊS REAIS 
E SESSENTA 
CENTAVOS 

7 O 

Compressor 
odontológico, 
Reservatório 30 
Litros, volume de 
Ar Aspirado 8 
PCM 226 lts/min., 
pressão Máx. De 
Operação 120 
Lbf/p012 , número 
de Cabeçotes 1, 
Estágio 1 Nível de 
Ruído 85 Dba, 
Regulador de 
Pressão, 
acionamento do 
Motor Direto, 
isento de Óleo, 
ideal para 01 
Consultório. 
Dimensões C54 x 
L31 x A77 cm 
Peso 30 kg. 

Unid 1 FIAC R$ 
6.006,83 

SEIS MIL E 
SEIS REAIS E 

OITENTA 
TRÊS 

CENTAVOS 

 R$ 
6.006,83 

SEIS MIL E 
SEIS REAIS E 

OITENTA  
TRÊS 

CENTAVOS 

b 

8 2522 

Contra-ângulo, 
Baixo nível de 
ruído e vibração, 
Cabeça fixa com 
spray externo, 
Utiliza brocas tipo 
AR e FG (com 
adaptação do 
mandril FG para 
brocas de alta 
rotação), 
exclusiva 
recartilha soft, 
menor irritação e 
fadiga dos dedos, 
alta aderência na 
pega, facilidade 

Unid. 1 DX 662,06 

SEISCENTOS 
E SESSENTA 
E DOIS REAIS 

E SEIS 
CENTAVOS 

66206  
' 

SEISCENTOS 
E SESSENTA 
E DOIS REAIS 

E SEIS 
CENTAVOS 

í 
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de assepsia 
Material: latão, 
alumínio e aço 
inox, esterilizável 
em autoclave / 
1.000 ciclos. Máx. 
20.000 rpm 

9 4678 

Fotopolimerizador 
e clareador LED 
(diodo emissor de 
luz); Controle de 
operação na 
própria caneta, 
Timer 
programável de 
20, 40, 60 e 90 
segundos; bip 
sonoro a cada 10 
segundos. Display 
digital informando 
tempo. 
Acompanha três 
ponteiras, um 
dente, dois dentes 
e três dentes. Bi 
volt automático. 

Unid. 1 ALT R$ 
769,09 

SETECENTOS 
E SESSENTA 

E NOVE REAIS 
E NOVE 

CENTAVOS 

R$ 
769,09 

SETECENTOS 
E SESSENTA 

E NOVE 
REAIS E 

NOVE 
CENTAVOS 

10 O 

Micromotor, 
Modelo Analógico, 
acionamento por 
pedal elétrico, 
caneta possui 
rolamentos 
blindados e 
reforçados, alto 
torque, baixo 
ruído isento de 
vibração, 
regulagem de 
rotação de O a 
30.000 rpm, Bivolt 
(110/220V). 

Unid. 1 BELTEC R$ 
1.374,38 

MIL 
TREZENTOS E 

SETENTA E 
QUATRO 
REAIS E 

TRINTA E 
OITO 

CENTAVOS 

.• 

R$ 
1.374,38 

MIL 
TREZENTOS E 

SETENTA E 
QUATRO 
REAIS E 
TRINTA E 

OITO 
CENTAVOS 

11 O 

Mocho para uso 
de profissionais 
da área de saúde, 
Pistão a gás que 
permite elevação 
e descida com 
movimentos 
suaves, 
estofamento em 
laminado de PVC 
sem costura que 
facilita a limpeza e 
desinfecção, base 

plástica com cinco 
rodízios duplos 
que proporcionam 
maior estabilidade 
durante a 

Unid 1 DENTEMED 
998

R$ 

NOVECENTOS 
E NOVENTA E 
OITO REAIS E 

VINTE E998,25 
CINCO 

CENTAVOS 

R$ E
,25 

NOVECENTOS 
E NOVENTA 
OITO REAIS 

VINTE E 
CINCO 

CENTAVOS 

7) 

E 
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movimentação, 
encosto em PU 
com apoio de 
braço e 
movimento 
giratório 
independente. 

Selador a 
carenagem 
injetada, 30cm de 
área livre para 
selagem 1 cm de 
largura na 
selagem sela TREZENTOS 

E SETENTA E 
TREZENTOS 

E SETENTA E plástico / plástico 
ESSENCE R$ SETE REAIS E R$ SETE REAIS E 12 O e plástico /papel, 

não utiliza 
armalon, 
resistência 
blindada, 
guilhotina - corte 
para os 2 lados. 

Unid 1 
DENTAL 377,44 QUARENTA 

QUATRO 
CENTAVOS 

 377,44 QUARENTA  
QUATRO 

CENTAVOS 

Bivolt automática 
botão liga desliga. 
Turbina 
odontológica, 
Características 
Técnicas: Alta 
Rotação. 
Velocidade 
400.000 RPM +1- 
15% Peso 38,Og OITOCENTOS OITOCENTOS 
(2 furos) / 45,Og (4 E SETENTA E E SETENTA E 
furos) Pressão R$ DOIS REAIS E R$ DOIS REAIS E 

13 O trabalho (1) 30 Unid. 1 D700 872,44 QUARENTA E 872,44 QUARENTA E 
PSI +/-2 QUATRO QUATRO 
Consumo de ar 42 
1/min +1- 2 Pinça 

CENTAVOS CENTAVOS 

Friction Grip (FG), 
Conexão 2 e 4 
furos - Norma ISO 
9168 Spray Triplo. 
Engate - Borden. 
Saca brocas baixo 
nível de ruídos. 

R$ 
VALOR TOTAL DO LOTE 34.500,00 

Valor total do lote R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). 

1.2 Os produtos/serviços constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser 
solicitados pelo Município. Quando solicitados, serão entregues pela CONTRATADA acima 
identificada, mediante emissão e recebimento pela DETENTORA da NOTA DE EMPENHO 
(válida como 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 

 4,2 

6 
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necessidades do Município, respeitadas as especificações e prazos para a entrega dos 
produtos. 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com a previsão legal. 

2.2 Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Ibiquera não será obrigado á contratação, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos 
referidos na Cláusula 1, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em 
lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa 
detentora. 

2.3 Em cada Ordem de Fornecimento decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao 
preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro 
de Preços n° 003/2021, 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, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o 
prazo preestabelecido neste Edital; 
b) incorrer em atraso decorrente de não realização dos serviços solicitados de qualquer item 
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas 
relativas ao recebimento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo global; 
c) falir ou dissolver-se; ou 
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato; 
e) mostrar-se oneroso e inconveniente ao interesse público. 

CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3.1 O pagamento será efetuado, até o 10.° (décimo) dia útil do mês subseqüente a data da 
entrega da Nota Fiscal, com base nas Ordens de Fornecimento solicitadas pelo Município 
no período. 

3.1.1 O pagamento estará condicionado à entrega total dos quantitativos solicitados nas 
Ordens de Fornecimento e à aprovação e conferência do material entregue pela Secretaria 
solicitante. 

3.2 Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, 
Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Praça São José, 32, Centro, Ibiquera - 
Bahia, CEP: 46.840-000, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) 
de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de 
Ibiquera e conter o número do empenho correspondente. 

3.3 Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) 
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 

3.3.1 Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de Situação, 
expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 

PRAÇA SJÜ JOSÉ. 32, CENTRO, 161 	CEP 4.540-000 -CNPJ 13.718.67110001-34 
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33.2 Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT); 

3.3.3 Certidão negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da 
licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Estadual; 

3.3.4 Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito Negativo de 
débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal 
do Brasil, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal; 

3.3.5 Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo Município, 
relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a 
Fazenda Municipal; 

3.4 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da 
penalidade. 

3.5 O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 

3.6 Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 
de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 

3.7 Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco 
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária 
pelo índice INPC, pro rata dia. 

CLÁUSULA IV - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DO PRAZO 

4.1 O prazo de entrega dos produtos ora licitados deverá ser realizada em no máximo 05 
(cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento 
emitidas pelo setor responsável. 

4.2 A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a entrega dos 
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos. 

4.2.1 A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de 
fornecimentos expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de 
Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo 
com as exigências do edital. 

4.2.2 Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, 
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local 
indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos 
causados a estes. 

4.3 Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será 
imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substitui-los, o que fará 
prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo 
aplicadas também, as sanções previstas neste edital. 

PRCA SÃO JOSÉ. 32, CENTRO. E QUER 8A- CEP 46.540-000 -C.NPJ i3.7t8.67iO001-34 
JOAO MARINHO LVAO 
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5.2.5 Efetuar o fornecimento indicado na ordem de compra até o máximo três dias úteis, 
após o recebimento desta. 

5.2.6 Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 

ESTADO DA BAHIA 
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4.4 Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria 
solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser 
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 

4.5 No 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) dias. 

4.6 A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do 
que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA 
DA ATA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações. 

4.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA 
DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no 
todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções. 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 Do Município 

5.1.1 Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado; 

5.1.2 Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso; 

5.1.3 Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do Contrato; 

5.1.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 
no Departamento de Tesouraria; 

5.1.5 Notificar, por escrito á Contratada da aplicação, de qualquer sanção; 

5.2 Da Detentora 

5.2.1 Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se 
mão de obra e todos os tributos incidentes. 

5.2.2 Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o 
que se relacionar com o fornecimento. 

5.2.3 Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste 
contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo 
empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de 
responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda. 

5.2.4 Não será permitida a subcontratação do todo, nem de parte do objeto do presente 
Contrato, sem prévia anuência da Contratada. 

PP.AC4 SÃO JOSÉ. 2, CEMTPO IEUE R8A- GEP de, 840-000 -CNPJ 13.718.€1/0001-34 
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7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

7.1.2 Multa por atraso imotivado da execução do serviço ou fornecimento dos produtos, nos 
prazos abaixo definidos: 

PRC A SÃO JOSÉ.32, CENTRO, 1 6!QUER-6A-CEP $€.84O-O00 -CHPJ 13,718.i571.'0001-34 
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5.2.7 A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da 
presente ata, com perfeição e acuidade. 

5.2.8 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 vítimas seus 
empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe 
asseguram. 

5.2.9 A empresa será 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 providências necessárias para o 
ressarcimento. 

5.2.11 Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados 
pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

5.2.12 Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

6.1 O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizados pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora. 

6.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

6.3 Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual 
deverá ser feita através de Nota de Empenho. 

6.4 Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será 
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir 
os materiais, o que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de três dias, ficando entendido 
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções 
cabíveis. 

6.5 O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades 
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea "a", da Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal no 8.883/94 e seguintes, e demais 
normas pertinentes. 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as 
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções 
civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório: 
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a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor 
da fatura; 

b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura; 

c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura. 

7.1.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% 
do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que 
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão 
contratual; 

7.1.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo: 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) 
dias; 

b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, 
no âmbito da Administração Pública Municipal. 

7.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do 
prejuízo causado á Administração Pública Municipal, quando: 

a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: 
multa de 10% a 20%; 

b) Deixar de fornecer, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 

c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos 
de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que 
comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%; 

d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, 
quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta contratada, 
especialmente o atraso de pagamento de salário, 130  salário, férias acrescidas de 1/3, 
atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição ou auxílio alimentação, 
constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%. 

7.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 7.1.3 e 
7.1.4. 

7.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja 

em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do 
Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

11 

PRAÇA SÃO JOSE, 22. CEflTPO, 161QUE RBA- OEP 	S40-000 - c.UPJ 13.7 18.671;0001-34 
JOAO MARINHO 	AO 
BISNETO 647. 12 49 



ESTADO DA BAHIA 
0. 	Prefeitura Municipal de IBIÓTIERA 

7.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

7.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas 
judicialmente, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA. 

7.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender 
do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração 
Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

7.6 As sanções previstas na Cláusula Sétima deste Contrato são de competência exclusiva 
do titular da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA, permitida a delegação para a 
sanção prevista no sub-item 7.1.5, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas. 

7.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1 Os preços que vierem a constar da Autorização dos Serviços/fornecimento (ou 
instrumento equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as 
partes, nos termos da legislação em vigor, conforme art. 65, letra d", da Lei n° 8.666, de 
21/0611993 e legislação subseqüente. 

8.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de 
alteração dos preços, com provadam ente, praticadas no mercado, com a finalidade de 
manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença. 

8.3 A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos 
preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com 
os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço 
fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas. 

8.4 O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado. 

CLÁUSULA IX - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
Administração, quando: 

9.1 .1 A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata; 

9.1.2 A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
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9.1.3 A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 

9.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das 
disposições legais; 

9.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos; 

9.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 

9.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será 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 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo 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 n° 8.883/94. 

9.3.1 A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VII, 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 com o acompanhamento e controle da 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 

CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1 Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de 
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho. 

CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

13.1 A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação 
modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por Lote, para Registro de Preços N° 
003/2021. 

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2021 
e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supranumerado. 
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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 com a primeira e nas 
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA XV - DO FORO 

15.1 As parte elegem o foro da Comarca de 
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. 

E, por haverem assim pactuado, 
duas testemunhas abaixo. 

Ibiquera-Ba, como único competente para 

assinam, este instrumento na presença de 

lbiquera/Ba, 24 de março e 2021. 

 

MUNIC eiE IBIQUERA 
Ivan oo,- 	• de Almeida 

Pr; - o Municipal 

JOAO MARINHO GA' AO 
BISNETO:64704122549  

OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. 
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA-ME 

Empresa Detentora da Ata 

ILS   

CFP:  O fl 	c25 -  

NomW3  3- 	S&-)  

CFP2O1  9  C1 2,  
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Cartório Azevêdo Bastos 	 ) 
Aa. Presidente Epitido Pooao .1145 	 o. 
Bolero dos Estado, João Pessoa . PB 

-, (83)3244.5404. sartorlo@mevadobaatoa.not.br 	Bel. Válber AZe 	: (- ',,.,d. Co,alcrnCb 
htt,o:I/aaov.doba.tos.notbr 	 Tl r 	 E- 

OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. 
IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES EIRELI 

Axa E. h DO,  
CNPJ: 11311.7731001-05 

nd Rodovia B-101 8~ km 810 b-Jaçan. Itabuna-Ba 
CEP 45608-750/Fax(73) 3215-5429 

okey_med©hotrnafl~ 1 pecftdo@okeymed - com. br 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de procuração, à empresa Okey Med Distribuidora 

de Medicamentos Hospitalares e Odontológicos Importações e Exportações Elreli, 

inscrita no CNPJ: sob o n2  11.311773/0001-05, sediada na Rodovia BR 101, S/N, km 510, 

Bairro: Jaçanã, CEP: 45.608-750, Itabuna — BA, vem por seu representante Ludmila 

Sepulveda Ribeiro, brasileira, solteira, empresária, maior, nascido em 09/09/1983, 

portador do RG N8  0823811190 SSP-BA, CPF N° 012.656.705-56, residente e domiciliado 

á Rua 3, 203, Apt4  402, Edificio Residencial Palaazo Imperiale, Góes Calmon, Itabuna-BA, 

nomeia seu bastante procurador, o 5r2 João Marinho Galvão Bisneto, brasileiro, casado, 

portador CF'F N" 647.041.225-49, RG N  599822090 SSP/BA residente e domiciliado à 

Rua Sergipe 3801ardim Vitória ltabuna/Bahia, a quem confere amplos, gerais e limitados 

poderes para o foro em geral, a fim de que o mesmo possa, firmar compromisso, e ainda 

representar perante os Poderes Federais, Estaduais e Municipais, bem como participar 

com plenos poderes de pregões e licitações podendo assinar, disputar/negociar preços, 

ofertar lances, interpor recursos e deliberar, assim como assinar todos os contratos e 

extrajudiciais; o outorgado terá também poderes para constituir procuradores, 

remetendo a estes, pôderes para representar a empresa em procedimentos licitatórlos 

dando tudo por bom, firme e valioso e enfim praticar todos os atos necessários ao fiel 

cumprimento do presente mandato, o que dará por bom, firme e valioso, inclusive 

substabelecer, com ou sem reservas de iguais. 

VALIDADE: 16/12/2020 a 16/12/2021. 
Rloa)1ê0 por SEMELHANcA 001 firas LL'MItA SEPLLVEDA 

N9EIRO 3232) 
itil2,2020. )í pr R$ 520 ltuflI PA BA 

Em TOM( 	i 

EMILiA KITIÀ MIRAJA TELES MIDLEJ-
1A8EUÂ 
Sio(. 2425.AC :847a44 

-4MvljbS * ,b, 	BtCidId. - 

ltabuna/Ba, 16 de Dezembro de 2020. 

• T . 

 

  

OY-D .IST- IaUXDORÃ DE HEDICME!OS HOSP. E ODONT, 
IEIPORTAÇI5E$ E MXPORTAÇõES 

LUDHIL.A SEPULVEDA RIBEIRO 
CPP 012.666.705-56 

 

ii.aii .73/OOO1Ol 
08Ef-MED OBa)TRIEUU3ORA DE MEA$Ek1O 
HDSPITALAPIa)S ØORTAÇES E EXP0RTAÇ.'S 

0MW 
t4000V1A4110L 2.48. )8M ria 
.a.4ÇA04A.- cef'. ma)M4B.b0 

1... 	 os,. 
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Autenticação Digital Código: 31651612203731626424-1 
0' . 	Data: 16/121202016:40:13 

Valor Total do Ato: R$ 4,56 
Selo Digital Tipo Normal C: AKV65302-KV9P; 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EMI888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARC5E JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
tituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
..s e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 

Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
https:/lcorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OKEY MED. DIST. DE MEDICAMENTOS HOSP. 
E ODONT. LTDA MF tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OKEY 
MED. DIST. DE MEDICAMENTOS HOSP. E ODONT. LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/12/2020 16:40:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 10,  100 e seus §§ 10  e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OKEY MED. DIST. DE MEDICAMENTOS HOSP. E ODONT. LTDA MF ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autenticaazevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.hr  e informe o Código de Autenticação Digital.. 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 31651612203731626424-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

.J05b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a662cf2442f0338ac0a5da39d0a03bb991 6f7441 5dd37209946cc22f652 1 752c25b2338f1 a36d76ff34ff1 01 7348d99b29 
9ad862b6f1 2cb57679f0538eca51 4 

1 r. .. ICP 
Brasil 
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Cód. Autenticação: 31652910180913560619-1; Data: 29/10/2018 09:16:20 

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR291OI-558X: 

Valor Total do Ato: RS 4,23 
Sal, V*aida 500.00, Citualca s.. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARABA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
—stituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 

tas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
,erventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
https:Ilcorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OKEY MED. DIST. DE MEDICAMENTOS HOSP. 
E ODONT. LTDA MF tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OKEY 
MED. DIST. DE MEDICAMENTOS HOSP. E ODONT. LTDA MF a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/10/2020 08:34:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastas, de acordo 
com o Art. 10, 100  e seus §§ 1" e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OKEY MED. DIST. DE MEDICAMENTOS HOSP. E ODONT. LTDA MF ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Autenticação Digital.. 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 31652910180913560619-1 
2Legislaçôes Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8,721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

)005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bd02b448b4db21 aOeO7l 21 24755c442f1d7665ce067a5577eb390bf773fadb9d0877472d2f62423321 ec5f 1 23b6e95ac2b 
299ad862b6f1 2cb57679f0538eca51 4 
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ESTADO DA BAHIA a 

Prefeitura Municipal de VBId[IERA 
-a 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA. toma público que firmou nesta data 

CONTRATO 51/2021 com a empresa: OKEY MED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS DE HOSPITALARES ODONTOLÓGICO E EXPORTAÇÕES 

EIRELI CNPJ: 11.311.773/0001-05. a qual ofertou o valor R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e 

quinhentos reais), referente ao Lote 01. Vigência: 24/03/2021 a 24/03/2022. Objeto: Registro de 

Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para atender 

as demandas do Município de Ibiquera/BA. Tipo Menor Preço por Lote 

Devendo o presente Edital ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento 

geral e publicado no prazo legal. 

Ibiquera/BA. 24 de março de 2021. 

IVAN CLÁUDIO DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

PRAÇA SÃO JOSÉ, 32, CENTRO. ]BIQUE RA,.BA-CEP 46.840-000 -CNPJ 13.718.671/0001-34 
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