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FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/2022 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO 173/2022
ID 934698
A Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pela
Portaria nº 061/2022, 10 de junho de 2022, torna público que por motivos administrativos a abertura
e disputas das propostas fica prorrogada para o dia 14 de junho de 2022, às 09:00 horas, cujo
objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA O
SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL DE BASE LUÍZ EDUARDO MAGALHÃES, em
atendimento às necessidades do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

Itabuna, 13 de junho de 2022.

Renata Bomfim Silva Oliveira
Pregoeira Oficial
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1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 198/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPOS
DATA DE REALIZAÇÃO: 26/10/2021
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 30/11/2021
VALIDADE: 12 DOZE MESES

1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO,
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A FUNDAÇÃO
DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA, E, DE OUTRO
LADO, A EMPRESA INSTRUMENTAL SÃO JORGE
EIRELI - EPP, MEDIANTE OS TERMOS E CONDIÇÕES
SUBSCRITAS.

A FASI – Fundação De Atenção À Saúde De Itabuna, pessoa jurídica constituída de forma fundacional, de interesse
público, a teor da Lei Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004; ente da Administração Pública do Município de
Itabuna, Estado da Bahia, com sede na Av. Fernando Gomes, s/n, Nossa Senhora das Graças, Itabuna, CNPJ nº
02.762.633/0001-62, representada neste ato pelo Diretora-Presidente, Sra. Fernanda Cândida Ludgero, brasileira,
nascida em 26/07/1980, CPF: nº 062.623.616-93, Carteira de Identidade nº 12407508 SSP/MG, residente e
domiciliado a Rua José R Viana nº925- Winbledon Apto 901, Itabuna/Ba, CEP: 45.605-355, nomeado através do
decreto municipal de nº 14.543, publicado no DOM Edição 4.656 | Ano 9 - 03 de agosto de 2021 - Página 6,
assinado pelo Prefeito Augusto Narciso Castro no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66,
incisos XII e XXII da lei Orgânica do Munícipio – LOMI, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado à
empresa INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI -EPP inscrita no CNPJ: 34.254.532/0001-77; Av. Manoel Chaves, nº
2376,

São

Caetano,

Itabuna/BA,

CEP:

45607-300;

Tel:

(73)

3617-7289/

3613-

0283;

E-mail:

licitacoes@instrumentalsaojorge.com.br neste ato, doravante denominado CONTRATADA, através de seu
representante legal Sr. Frederico de Andrade Neto; RG: 09172194-65, CPF: 019.805.965-94, celebram o presente
Termo Aditivo a Ata de Registro de Preço, mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente
outorgam e estabelecem tudo de acordo com normas gerais de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria.
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CONSIDERANDO o cancelamento da ata 195/2021 da empresa: UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELIME, participante e também vencedora de alguns lotes do certame do pregão eletrônico nº 077/2021 (para registro
de preços);

CONSIDERANDO o pedido de distrato amigável formulado pela empresa: UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E
COMÉRCIO EIRELI-ME, para término dos contratos administrativos firmados com a FASI – Fundação de Atenção à
Saúde de Itabuna oriundo do pregão eletrônico 077/2021;

CONSIDERANDO que as partes reciprocamente não possuem interesse na continuidade do contratado firmado
decorrente do pregão que participou a contratada.

CONSIDERANDO que a administração hospitalar deve cuidar para que não haja desabastecimento do referido
produto no seu estoque a fim de não comprometer nem por em risco a saúde e o tratamento dos pacientes da
unidade de saúde;

CONSIDERANDO a dispensa de futuros fornecimentos ou requisições de produtos conforme a Ata de Registro de
Preços 195/2021 dos respectivos lotes que foi vencedora a contratada;
CONSIDERANDO que a empresa INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI -EPP, inscrita no CNPJ: 34.254.532/0001-77,
participante do certame pregão eletrônico nº 077/2021 (para registro de preços) foi convocada e assumiu o
compromisso para o fornecimento do Lote 3.
CONSIDERANDO que é do conhecimento do Diretor Presidente e que autoriza a aquisição dos materiais listados
abaixo;
CONSIDERANDO que não há razões que desautorizem a adequação da Ata de Registro de Preço;
RESOLVEM:
Celebrar o presente Termo Aditivo a Ata de Registro de Preço 198/2021, correspondente a AQUISIÇÃO DE EQUIPOS
para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, celebrado através do Processo de Licitação pregão eletrônico nº
077/2021, em obediência à Lei 8.666/93 e suas modificações, pactuando o que abaixo segue:
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LOTE 03

ITEM
01

02

DESCRIÇÃO
Equipo macrogotas para alimentação
enteral gravitacional – Estéril, com
tampa protetora na entrada e saída,
lanceta
trifacetada,
perfurante,
adaptável a frascos de dieta, entrada
de ar com membrana hidrofoba e
bactericida, câmara de gotejamento
flexível e transparente, tubo extensor
em PVC e com calibre adequado para
dieta artesanal, atóxico, com pinca
rolete com corta- fluxo e descanso
para tubo de fácil manuseio, com
estabilidade na taxa de gotejamento
com queda menor que 10% e,
adaptável a qualquer tipo de sonda.
Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem
deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação,
prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
FRASCO-DIET para dieta enteral,
transparente, capacidade 300 ml,
graduado nos dois lados a cada 50
ml (crescente e decrescente),
atóxico, possui etiqueta adesiva para
identificação completa do paciente,
de
uso
único,
embalado
individualmente em saco plástico,
constando externamente os dados
de identificação, procedência, data
de fabricação e validade, nr. do lote,
registro no MS, identificação do
fabricante
e
farmacêutico
responsável. Deverá ser compatível
com o item 1.

UND

QUANT.

MARCA

VALOR UNIT

VALOR
TOTAL

UND

10.000

BIOSANI

1,84

18.400,00

UND

48.000

BIOSANI

1,43

68.640,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03: 87.040,00
CLÁUSULA PRIMEIRA – Ratificam-se, neste ato, todas as demais cláusulas e condições da referida Ata,
permanecendo as mesmas inalteradas, desde que não colidam com o presente Aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA Este processo está vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021.
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento.
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Itabuna, 25 de maio de 2022.

Sarah Bandeira Thame
Pregoeira Oficial

Fernanda Cândida Ludgero
Diretora/Presidente

INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI – EPP
CNPJ: 34.254.532/0001-77
FREDERICO DE ANDRADE NETO
RG: 09172194-65
CPF: 019.805.865-94
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 061/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPOS
DATA DE REALIZAÇÃO: 26/10/2021
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 30/11/2021
VALIDADE: 12 DOZE MESES

A FUNDAÇÃO DE ATENCÃO À SAÚDE DE ITABUNA, CNPJ nº 02.762.633/0001-62, sediada à Av.
Fernando Gomes, S/N Bairro Nossa Senhora das Graças, Itabuna-Ba, representada neste ato por
sua diretora a Sra. Fernanda Cândida Ludgero, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077//2021 (PARA REGISTRO DE PREÇOS),
transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação constante no
processo administrativo nº 338//2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s) por Item/Lote, observadas as condições do edital que
integra este instrumento de registro bem como do edital de Pregão, nos autos do processo em
epígrafe, observada a ordem de classificação.

1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 (PARA REGISTRO DE PREÇOS), que passa fazer
parte, para todos os efeitos, desta ata.

2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses, contados a partir
da publicação no Diário Oficial do Município.
3. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá à Fundação de Atenção à Saúde
de Itabuna, por meio de servidor oficialmente designado.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisição do seu respectivo
objeto pela FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA e ouras entidades, desde que
solicitem previamente a sua adesão à ata, nos limites permitidos pela legislação correspondente.

5. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO
5.1. Os preços ofertados, especificação, marca do produto, empresa e representante legal,
encontram-se enunciados na presente ata:
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Nome da empresa
CREMER S. A.

CNPJ
82.641.325/0021-61

Representante Legal
DORIS OLINDA CAMPESTRINI
PERTILE

End:
Av. das Quaresmeiras, nº 200, Distrito Industrial, Pouso Alegre/MG, CEP: 37550-000
Tel: (47) 2123-8000
E-mail: licitamateriais@viveo.com.br

LOTE 02
Item

Discriminação

Unid.

Quant.

Marca

V. Unit.

V. Total

01

Equipo para transfusão sanguínea e hemocomponentes,
estéril, atóxico, apirogênico, com tampa protetora na
entrada e saída, ponta perfurante adaptável a bolsas
plásticas para transfusão de sangue, câmara de
gotejamento transparente, dupla, flexível, sem ser
arredondada, permitindo fácil manuseio, área filtrante
(superior) com malha de 190 +/- 20 micras, e câmara
inferior também flexível, sem ser arredondada, tubo
extensor em PVC flexível, transparente, diâmetro
uniforme, não menor que 3mm, com aproximadamente
1,5m de comprimento, pinça rolete com bom deslize,
corta-fluxo e que permita controle preciso do fluxo de
infusão, extremidade não rosqueável e adaptável a
qualquer tipo de cateter. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico ou filme termoplástico. Na embalagem
deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde(ANVISA).

UND

8.000

EMBRAMED

3,71

29.680,00

Valor Total do Lote 02: 29.680,00

VALOR TOTAL DA ATA: 29.680,00
6. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E DO REGIME DE COMODATO
6.1. Os produtos serão solicitados conforme as necessidades do Hospital de Base Luís Eduardo
Magalhães e deverão ser entregues no setor de almoxarifado deste local, das 07:30 as 15:30 h, no
prazo máximo de 10(dez) dias após a assinatura do contrato ou recebimento da autorização de
fornecimento.
6.2 A empresa vencedora do LOTE 05, itens 01 e 02, deverá disponibilizar em regime de
comodato, 50 (cinquenta) unidades de Bombas de Infusão.

7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a
firmar contratações de fornecimento por meio de contrato ou documento equivalente (autorização de
fornecimento), observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações
contidas na legislação pertinente.
8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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8.1. O fornecimento dos produtos deve respeitar as especificações e marca definidas na proposta
da signatária, além da quantidade dos mesmos solicitados no contrato ou na autorização de
fornecimento, sob pena de devolução dos produtos pelo setor de Almoxarifado e registro da
ocorrência para aplicação das penalidades cabíveis.
8.1.1. Qualquer problema que ocorrer na entrega dos produtos de ordem alheia à vontade do
fornecedor e que venha comprometer o cumprimento dos prazos de entrega deve ser informado
imediatamente à Administração, com antecedência suficiente para que esta tome as providências
cabíveis para suprimento do seu estoque.
8.1.2. Excepcionalmente, será aceito a entrega de produto com marca diversa da que foi
apesentada na proposta de preços da signatária da Ata, desde que presentes os seguintes
requisitos:
a) Que haja comunicado oficial da empresa signatária acompanhada de documentos
comprobatórios, informando os motivos da necessidade de substituição da marca.
b) Que a marca do produto a ser entregue seja de qualidade igual ou superior à cotada na
licitação, devidamente comprovada por meio de laudo técnico expedido pelo setor
competente do Hospital de base Luís Eduardo Magalhães.
c) Que seja situação esporádica, ou seja, não reincidente com o mesmo fornecedor.

8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de
Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº
077/2021 (PARA REGISTRO DE PREÇOS).
8.3. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus resultante
de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos ocorridos por culpa de
qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o
cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços.
9. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I.

Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
II. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
III. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
I.

II.

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
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do
registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo órgão, consoante o disposto no
art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
10.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor
superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8.666/93, conforme determinado pelo § 8º do art. 15
do diploma legal mencionado.
10.2. A unidade Administrativa que emitir a nota de empenho reserva-se o direito de procederá
inspeção de qualidade nos produtos e rejeitá-los, integralmente ou em parte, se estiver em
desacordo com as especificações do objeto licitado.
11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente ata de registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito:
11.1.1. Pelo Setor de Licitações, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
11.1.1.1 a (s) detentora (s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
11.1.1.2 a(s) detentora(s) não retirar(em) o contrato ou documento equivalente no prazo
estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
11.1.1.3 a(s) detentora(s) der(em) causa à rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou XVII,
da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
11.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações decorrente deste
instrumento de registro;
11.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
11.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.1.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.º 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
11.1.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida ao Setor de Licitações, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não
aceitas as razões do pedido
11.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa detentora
será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao registro de preços.
11.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverão comunicar imediatamente ao Setor de
Licitações, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis
necessários para recebimento de correspondência e outros documentos.
12. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
12.1. As aquisições do objeto da presente ata de registro de preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão gerenciador, por meio do servidor oficialmente designado para tal fim, após
manifestação favorável da Contabilidade.
13. DAS ALTERAÇÕES
13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio da lavratura
de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14. DAS SANÇÕES
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14.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Ata, erros ou
atraso na execução e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a
seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à
detentora do registro as seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve;

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o
limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do contrato ou autorização de
fornecimento, conforme o caso, quando não comprovar motivo de força maior ou caso
fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido,
que venha a ser reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da
obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no atendimento aos chamados
técnicos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor dos materiais
defeituosos, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do
cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir
do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
d) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato ou autorização de
fornecimento, caso a Contratada não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por
motivo de caso fortuito ou força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta
instituição, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave ou faltas leves
ocorridas reiteradas vezes;
f) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo
período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a
CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato ou autorização de fornecimento,
comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
14.3. As multas referidas neste Edital serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.

14.4. As sanções previstas nas alíneas ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas cumulativamente
com as sanções previstas nas alíneas “a”,
“e” e “f”.
14.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da
data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 (PARA REGISTRO DE
PREÇOS), as propostas com preços, especificação, por item na ordem classificatória das
empresas.
14.2. O (s) caso (s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela
Lei Federal 8.883/94 e pela Lei Federal 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido, conferido
e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes, na presença das testemunhas
abaixo.

Sarah Bandeira Thame
Pregoeira

Fernanda Cândida Ludgero
Diretora /Presidente

CREMER S. A.
CNPJ: 82.641.325/0001-18
DORIS OLINDA CAMPESTRINI PERTILE
RG: 4895200
CPF: 042.382.059-10
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