
Senhor Secretário,

DE GRAJAU
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

OFÍCIO N.s 021/2021.
Barão de Grajaú - MA, 10 de fevereiro de 2021.

Vimos, perante Vossa Excelência, com o Intuito finalístico, reportando-nos assunto abaixo
para informar a Vossa Excelência da concordância desta Prefeitura quanto à Adesão desse Município
ao Registro de Preços do Pregão em epígrafe.

Assunto: Autorização Para Adesão ao Registro de Preços do Pregão Presencial n^ 07/2021, aquisição
por melo de Sistema de Registro {SRP}, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DÈGÁS OXIGÊNIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DEBARÃO DEGRAJAÚ -
MA.

Para fins de instrução dos procedimentos da operação de que se cuida, encaminhamos,
em anexo, os documentos abaixo descritos pertinentes aos itens registrados no referido Pregão:

1- Termo de Cooperação Técnica;
li- Controle de Liberação;
III- Ata de Registro de Preços;
IV- Quadro de Quantidades; e,
V- Cópia do Extrato.

Em razão do exposto, esse Município pode dar prosseguimento na operação que ora é
autorizada.

Atenciosamente,

Nádia R Ribeiro
SEC. MUNtCiPAL DE SAÚDE

BARAOOE GRAMIU<A
PORTARIA N° OOVattl

Nádia Fernandes Ribeiro

Secretária Municipal

limo. Sr.

MÁRCIO JOSÉ DEOLIVEIRA LIMA
DD.Secretário Municipal
São João dos Patos - MA

Edelson Carlos Vazada Silva
Pregoeiro

Port N 2 12/2021



DE GRAJAU
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PREFEITURA MUNICIPAL DEBARÃO DEGRAJAÚ

CONTROLE DE LIBERAÇÃO N" 001/2021

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DEBARÃO DE GRAJAÚ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO: 021/2021
Processo Administrativo de Autorização àAdesão de Registro de Preços n° 07/2021
Assunto: Autorização para Adesão de Registro de Preços PP n® 07/2021 (ITEM 4-RECARGA
OXIGÊNIO MEDICINAL lOM^)

Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL
A/C: Senhor Presidente

Em cumprimento a determinação interna, estamos encaminhando documento de
controle acompanhado da respectiva ata com força contratual, informando que o objeto
requisitado, constante do Pregão Presencial n° 07/2021, para aquisição de Oxigênio Medicinal,
foi liberado a favor da licitante, conforme abaixo delineado:

Item 4 - Recarga Oxigênio Medicinal lOM^ —

ITEM LICITANTE REGISTRADA

1

F. REIS FILHO & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 02.758.851/0001-23

AVENIDA BUCAR NETO, 851, CENTRO, FLORIANO - PI
CEP: 64.001-150

ata.

Em anexo segue orespectivo extrato parcial, publicado no DOM, bem como arespectiva

Barão de Grajaú - MA, 11 de fevereiro de 2021.

Edelson Carlos Vaz dsfSilva
Pregoeiro

Port N" 12/2021



melhor pora você e seu veículo

Av.: Bucar Neto, 851 • Centro ®Telefone; (89) 3522 3441 ®CEP 64.800-002.
CNPJ: 02.758.851/0001-23 ®Inscrição Est; 19.442.056-6 • Insc. Mun. 22441

e-maíl: f.reisfilho@hotmaíi.com ® Floriano - Piauí.

CARTA DE ACEITAÇÃO DE FORNECIMENTO

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA
Secretaria Municipal de Saúde
At: Sr. Márcio José de Oliveira Lima

Ilustríssimo Senhor,

Sirvo-me dapresente, tendo ciência dapermissão deadesão contemplada noedital
e respetiva atadoPregão Presencial PPn® 07/2021, realizado pela Prefeitura Municipal
deBarão deGrajaú - MA, para organizar contratações internas, é que nos reportamos ao
teor daquele instrumento para fonnalmente explicaro acordoematender as necessidades
daPrefeitura Municipal deSão João dos Patos ~ MÁ, a qualencontra solução técnica em
procedimentoadotado por um Ente Municipal coirmão.

Sendoassim, estamos prontos para assinatura do contrato no prazo determinado
por Vossa Senhoria.

Floriano (PI), 12 de fevereiro de 2021.

MyFílho & Cia. Ltda. - EPP
.merson Oliveira Reis

Sócio Administrador

CPF 462.397.823-00

RG 1.129.615 SSPPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRA.IAÚ, sediada na Rua Seroa da Mola. 3 hlfCcniru.
Barão de GraJaü/MA, CEP n" 65.660-Ü00. Barão de Grajaú - Maranhão, inscrita no CNP.I sob o
06.477.822/0001-44, doravante denominada MUNICÍPIO, neste ato rcprcsenladó pela Secretária Municipal
de Saúde. Sra. iNADIA FERNANDES RIBEIRO, brasileira; inscrita no CPF sob o n" 059.308.773-65. rg
3532774 SSP PI, residente c domiciliado nc.sia cidade, doravante designada simplesmente ORGAü
GERENCIADOR, considerando o julgamento do PRtiOÂO PRESENCIAL PARA REOiSTRO DE
PREÇOS. PREGÃO PRESENCIAL 02/2021. RESOLVE registrar os preços da empresa F-REIS FILHO
& CIA LTDA. CNPJ n® 02,758.851/0001-23. com sede na Av. BucarNeto, 851. Centro, Floriííno - PI.
neste aio representada pelo Sr. EMERSON OLIVEIRA REIS. brasileiro, empresário, portador do RG iP'
1.129.615 SSP/PÍ, CPP N'' 462.397.823-00 c daqui por diante denominada simplesmente EMPRESA
REGISTRADA, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e ás constantes desta Ata de
Registro de Í'rcços, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria do Município,
confonne despacho dosautosdo Processo Administrativo if 14/2021. "cx vi" do disposto no parágrafo único
do an. 38 da Lei 8,666/93, tudo com fulcro nas disposições das Leis Federais n" 8.666/199.? e n^
10.520/2002. c mediante as seguintes cláusulas c condições:

OBS: Em caso de divergências entre o teor do Ediml c a presente AfA DE REGISTRO DE PREÇOS,
prevalecerão as disposições do primeiro.

RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa F. REIS FILHO & CIA LTD.A. iias i|uanlidades
estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada. POR ITE.M, atendendo as condições previstas no
instrumento convocatório e as conslamcs desta Ata de Registro de I^reços. sujeitando-se as parles às normas
estabelecidas na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993. na Lei Complementar 123/2006 e na Lei iC 10.520. de
17 de Julho de 2002.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Parágrafo Primeiro - A prascnte Ala tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual c futura
Contratação de Empresa para fomecimcmo de gás o.xigcnio, para atender as necessidades do Município de
Barâo deGrajaú-MAi para atender as demandas dos Órgãos Participantes, especiílcados no Anexo I do Edital
do PREGÃO N" 07/2021 - PMBG/MA, que passa a fazer parte desta Ata. juntamente com a documentação e
propostade preços apresentadas pelas licitamcs s-encedoras, conlbi me consta nos autos do proce.sso n" 14/2021
-CPL.

Parágrafo Segiimio - Este instrumento nãoobriga a contratação, nem mesmo nasquantidades indicadas no
ANEXO ÚNICO deste documento, podendo oÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo
com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ala terá validade de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNXIA DA ATA DE REGISTRO DE PÍLEÇOS
Parágrafo^ Primeiro - O gcrenciamemo deste insirumcnlo caberá à COMISSÃO PERíMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL. do Município de Barào deGrajaú.
Parágrafo Segundo - Apresente .Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo
objeto, por qualquer órgão da Administração Pública. Direta ou indirctn.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS

Riihriivi
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DE GRAJAÜ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRA3AÚ

Os preços regisirados, as especificações dos produios. os quantitaiivos, empresas bencí/^rias c
representanic(s) legal(is) das empresn{s). cncontrani-sc elcTicados no /VNEXO ÚMCO da Ala de Registro de
Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL(!S) E PRAZO(S) DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro - O objeto desta lícitaçfio. será feita de forma parcelada, no Alrnoxarifado Central da
Prefeiuira Municipal de Bamo dc Grajaú ou em local porcia indicado.
Parágrafo Seguiuló - O prazo para o início da prcstaçfío dos serviços será de acordo com a necessidade do
Ôrgao participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de
acordo com o Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
A(s) eniprcsa(s) clctentora(s)/consignniária(s) desta Ata de Registro dc Preços será convocada a firmar
contratações de prestaçáo dos serviços, obscr\'adas as condições lixadas neste instrumento, no edital e
legislação pertinente.

cláusula Sétima ~da revisão de preços
Os preços registrados mantcr-se-ào inalterados pelo períodode vigência da presente Ata. admitida a revisuo no
caso dc desequilíbrio da equação econòmico-nnanceini inicial deste insirurnenlo.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem re\'isao. lulo ulirapassamo os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta c
aquele vigente no mercado à época do registro.
Parágrafo Scguniio - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÀO
GERENCIADOR solicitará ao(s) Forncccdor(cs). medianie correspondência, reduçáo do preço registrado, dc
forma a adcciuá-io ao mercado.

CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO AATA DE UECDSTRO DE PREÇOS
Desde que devidamente justifícãda a vantagem, a ata do regisuo dc preços, durante sua vigCmcia, poderá ser
utilizada por qualquer órgílo ou entidade da administração pública que não tenha participado do ccilame
licitatório. mediante anuência do úrgao gerenciador.
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata pani maniicsiaçào sobre a
po.ssibilidadc dc adesão. -
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços. obser\'adas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços decorrente de ade.sao. desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata. assumidas com o órgão gerenciador c órgãos
pariicipames.
Paiági 11 fo 1erecirti - As aquisições ou contratações atiicionais aque sc rctcre este artigo não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cinqüenta por cento dos tjuaniitativos dos iien.s do instrumento convocatório c
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos panicipanles. não podendo ainda,
exceder na totalidade, ao dobro do quanliEaiivo cie cada item registrado na ma de registro dc preços para oórgão
gerenciador eórgãos participantes. inde}>endenle do número cie órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
Após oencerramento da etapa competitiva, os lieitanles poderão reduzir seus preços ao \'aÍor da proposta do
liciianie vencedor;
Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licilantes será exigido à análise das
documentações dc habilitação:
Parágrafo Segundo -Aapiesentaçao ile novas propostas não preitidicará oresultado do cenamc em relação ao
liciiantc vencedor: „ A

V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRA3AÚ

Fârágrafo Terceiro - Além do preço do P (primeiro) colocado, serão regisiradcTs-pnrçur
fornecedores, desde que as ofenas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor:
Parágrafp Quarto - O registro a que, se refere o parágrafo terceiro,, tem por objetivo o cadastro de reserva, no
caso de exclusão do primeiro colocado da Ala de Rcgi.strò de Preços;

CLÁUSULA DÉCIMA ~ DO GANCELAMLNTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preçospoderá ser canceladade pleno direito, pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: .
a) O Fornecedor não cumprir as obrigaçôes constantes desta Ala de Registro de Preços:
b) Não retirar a nota de empenhó ou instrumento equivalente no praxo estabelecido pela Administração,
sem jusiificai!va aceitável;
c) , Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado.

d) Sofrer sanção prevista nos incisos 111 ou IV do capul do uri. 87 da Lei 8.666/1997, ou no ati. T da Lei
.í.ü.520/2002.

e) Por razões de interesse público devidameme demonstradas e justificadas,pelo(s) ÓRGÂO(S)-PARTI-
ClPANTEíS) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrente de caso íbníiito ou for
ça maior que prejudique o cumprimento da ala.
Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedoifcs) será(ãü) comunica-
do(s) formalmente, através de dociimenío queserájumadq ao processo administrativo da presente Ata, apóssuá
ciência.

Parágrafo Terceiro - No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação scrá.reíla
^através de publicação no Diário Oficiai do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
dela, ' . •

Pimigrafo Quarto ™A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá nSo ser a-
céila.pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, nesie caso. a aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA ONZE - DA PUBLICAÇÃO
Q ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar oextrato da presente Ala no Diário Oíicíal. após sua assinatura. íios
termos da Legislação vigente,
CLâUSULa"dOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que sé fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lawatura de Tenno Adítívo ou Aposlilaniento. a presenteAla de Registro de Preços, conforme o caso.

•Parágrafo Segundo»integra esta Ata,o Edital de PREG.ÃO N™ 07/2021 -PMBG/MA e seus oneXos eras
-propostas das empresas rcgistraílas nesta Ata.
Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso cm que a
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.
Parágrafo Quarto - Oscasos omissas serão resolvidos dc acordo com a Lei n*'8.666, de 21 de Junhobe 1993.
a tei Complementar 123/2006, a Lei n^ 10,520. de i7 de Juího de 2002.

CLÁUSULA TREZE - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca da cidade de Barão de Gnija,it Estado do Maranhão, com renúncia expressa dc
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente irisimmento.
li porestarem, assjm, justase contrauidas. as partes assinam o presente, na presença dcduas tesieimjnlnis. ^

Barão dc Grajuú-MA, 03 de fesereinr de 2021.

. 2^-
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PREFEITURA MUNiaPAL DE BARÃO DE GRATAÚ

ANEXO ÜNICO

Ktihricu

FOLHA n"

REF.j ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'' 02/2021
PREGÃO N/07/2021 - PMBG/MA
PROCESSO N." 14/2021 -CPL

VIGÊNCIA: 12 MESES

Este documento integra a Ala de Registro de Preços n" 02/2021. celebrada perante a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. tendo como pailes o Município de Barflo de Grajaíi e a Empresa que
tiveram scns preços registrados, em face à reaiizaçao do Pregáo Presencial n° 07/2021 - PMBG/MA.

OIWETO: Registro de IVcçps para eventual e ruiura Contratação de Empresa para rornecimenio de gás
oxigênio, pani atender as necessidades do Município de Barão de Grajaíi-MA.

QUADRO I - DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

. EMPRESA: F. RÉIS EIUIIO & CIA LTDA 1

CNPJ: 02.7.58.851/0001-23 Telefone/Fax: (89)3522-3441

Endereço: Av. BucarNeto. 851, Centro. Floriano- PI E-maÜ: f,rcisfílbo@hotmaii.com

QUADRO 2 - MATiaíIAL RECLSTIUDO

DÉSCRIÇÃO UND QTDE
EMPRESA

BENEFICIÁRIA
VALOR

ÜNTORIO

VALOR

TOTAL

L

RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAI.

LOM-'

Gás incolor e inodoro. Contém não

menos de 99,5% y/v dc oxigênio. A 20°C
e numa pressão de 101 kpA, 1 volume
dissolve em 32 volumes de água (EP
5.0). Contém nao menos de 99% de
volume dc oxigênio (USP 29).

MarcaAVhiie Martins

Cii. 100 F. REIS FILHO

Si CIA LTOA
RS 85.00

(
i

:

•

R$ 8.500.00

2.

RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL
2,5M"' Gás incolor e inodoro. Contém
não menos dc 99,5% v/v dco.xigênio. A
20T e numa pressão de 101 kpA. 1
volume dissolve em 32 volumes de água
(BP 5.0). Conléni riSo menos de 99% de
volume de oxigênio (USP 29).

Marca:Wiiiie Martins

Cll. mo F. REIS FILHO

& CIA LTDA
RS 160.00 RS 16."UÓÜ.00

RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL

3t5M^ Gás incolor e inodoro. Contém
não meno.s de 99,5% v7v de oxigênio. A
20'̂ C e numa pressão de 101 kpA. 1
volume dissolve em 32 volumes de água
(EP 5.0), Coniêm não menos de 99% de

CIL 70 f. REIS FILHO

& CIA LTDA
RS 190.00 RS 13.300.00

U /



4.

volume de oxigênio {.USP 29),

MarcarWhiic Martins

RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL

lOM"^ Gás incolor e inodoro. Contem não
meíios de 99,5"/a v/v de oxigênio. A 2(FC
e numa pressSo de 101 kp.A. 1 volume
dissolve cm 32 volumes de água {EP
5.0). Comém nào menos de 99% de

voluntc de oxigênio (USP 29).

MarcaiWhite Martins

C(L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

800 F. REIS FILHO

& CIA LTDA

rriK-.

líuhrira

FOLHA

HiJhrjco

RS 345.00
RSl

276.000.00'

VALOR TOTAL REGISTRADO RS 313.800,00

ílarSo de Grajüú ~ MA, 03 de fevereiro do 2021

XiL
NADIA FERNANDES RIBFJRO

Secreiária Municipal de Saúde

l ^
>0N OLIVEIRA REIS

S FILHO & CIA LTDA
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PREFEITURAMUNICIPAL DE BARÃO DEGRA3AÚ

ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N." 001/2021 QUE ENTRE SI FIRMAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, ESTADO DO MARANHÃO,
POR INTERMÉDIO DA UNIDADE GESTORA DO REGISTRO DE PREÇOS E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA.

Processo Administrativo de Autorização à Adesãode Registro de Preços- PP N.® 07/2021
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS PP N®
07/2021 (ITEM 4-RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL lOM^)

O MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ, no Estado do Maranhão, inscrito sob o CNPJ n.®
06.477.822/0001-44, situado Rua Seroa daMota, Centro, Barão de Grajaú - porsuaExma. Prefeita,
a Senhora CLAUDIMÊ ARAÚJO LIMA, brasileira, divorciada, enfermeira, portadora do CPF n.°
446.753.303-63 e RO n.° 055474702015-3 SESP-MA, residente e domiciliada em Barão de Grajau -
MA, aqui denominado primeiro partícipe e, do outro lado, o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS- MA,também noEstado doMaianlião, inscrito sobo CNPJ n.® 06.089.668/0001-33, comsede
na Avenida Getúlio Vargas, 135, Centro, São João dos Patos, Estado do Maranhão, CEP: 65.665-000,
por seu representante legal, o Senhor MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA, brasileiro. Secretário
Municipal de Saúde, portador de RG n® 612377962 SEJUSP-MA e inscrito no CPF n® 791.860.173-49,
residente e domiciliado em São João dos Patos - MA segundo partícipe, decomum acordo, firmam o
presente ajuste de cooperação técnica com regras para o Sistema de Registro de Preços do primeiro
partícipe, nas condições abaixo estabelecidas:

Consideração Preliminar - DA JUSTIFICATIVA DA ADESÃO:

A principal justificativa do ato do ^adesâo_ é otimizar contratações necessárias ás atividades da
PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS-MA, no sentido detomar mais célere e
eficaz entre os encargos assumidos perante a população que representa, bem como em decorrência das
opções de registro adotadas pelo Município de BARÃO DE GRAJAÚ-MA, em preciso cumprimento
aos princípios da eficiência, transparência e economicidade comprovados pela implantação do
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ, o que
defesa de suas necessidades levou apostulante aajustar com o referido Poder Municipal ouso provisória
do SRP na condicão de CARONA, no que concerne a utilização dos preços registrados para futuras
contratações de seus interesse em atendimento a necessidade inadiáveis no que tange o suprimento de
rotina de bens c serviços comuns, dcliberando-se, conscnsualmente, sobre a utilização do Sistema do
Município de BARÃO DE GRAJAÚ-MA, no que abaixo segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Utilização de quaisquer das Atas de Registro- SRP/PM
BARÃO DE GRAJAU, dependendo da necessidade ede cada caso específico conforme requerido, em
até 100% (cem por cento) das limitações previstas no respectivo processo que as vinculou, as quais
deverão ser controladas pelo aderente que deverá observar os dados constantes do quadro (Extrato
Parcial) em anexo (quantidades e especificações), que passa a integrar este termo como nele transcrito,
não podendo, o aderente, sob qualquer hipótese, ultrapassar ou ampliar a quantidade limite no anexo
prevista, bem como substituiro bem ou prodirto por outro similar, exceto quando de qualidade superior
mediante razoável justificativa devidamente comprovada, neste caso com anuência do órgão
gerenciador.
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PARÁGRAFO ÚNICO; Alimitação dar-sc-á por ente dc federação mediante controle para efeito de
liberação por parte do óisão gerenciador, submetido o pedido de anuência da pessoa física ou jurídica
detentora de preços registrados, no caso específico para os objetosdo Preeão Presencial 07/202Í.
aquisição por meiodeSistema deResisiro de Preços fSRP) de Oxipênio Medicina!- Item 4. incluídos
os atos de atualização dos extratos parciais publicados em data posterior a assinatura deste termo,
obedecida a vigência máxima da contratação com a(s) erapresa(s) participante(s), sem prejuízo das
ressalvas legais, mantidas todas as condições e vantagens, obedecidos os Decretos do Executivo
Primeiro Partícipe.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO CALENDÁRIO MENSAL PARA REQUISIÇÕES; Fica
estipulado que oaderente nacondição decarona deve remeter seus pedidos do liberações àsuaComissão
Permanente dc Licitação, com antecedência mínima de 03 (três) dias do prazo estipulado para
atendimento da necessidade,prazo que deverá ser contado em dias úteis.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RESPONSÁVEIS PELA REQUISIÇÃO DO OBJETO:
Deverá ser designada equipe intema por parte do requerente, por Portaria ou ato equivalente, para
assumir responsabilidade direta pelas requisições e controle dos pedidos relacionados aos objetos,
devendo a mesma manter perfeita sintonia com osservidores daComissão Pemianente de Licitação, no
sentido de aperfeiçoar os atendimentos, tomando-os céleres, organizados c transparentes.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÃO E DEMAIS
DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL: Integra este Termo os formulários padrões
destinados a requisições repassados ao Carona pela Comissão Permanente de Licitação, bem como a
obrigatoriedade de bem instruir os processos internos com cópias dos principais documentos inerentes
ao Sistema, disponibilizando-os aosórgãos de controle externo quando requeridos.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS COMUNS:
E de total responsabilidade do carona observar e acompanhar as exigências exaradas nas Atas do
Registro relacionados à foima de entrega dos bens e/ou serviços contratados, podendo, para maior
garantia daexecução designar equipe de recebimento e,ainda firmar termo dc contrato individual, sem
prejuízos dos efeitos produzidos pelas Atas do SRP, sempre comunicando expressamente ao gerenciador
(Unidade Coordenadora SRP/PM Barão de Grajaú/MA) das possíveis ocorrências que possam afetar a
finalidade pretendida.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA POSSIBIDADE DE RECLAMAÇÃO E DO PEDIDO DE
APLICAÇÃO DE PENALIDADES; Cabe ao Carona apresentar reclamação relacionada ao
atendimento das empresas detentoras de preços registrados junto à Unidade Coordenadora SRP/PM
Barão de Grajaú/MA, formalizando os motivos da situação de fato apresentada e, quando for o caso,
apresentar pedido deaplicação depenalidades, sempre que transcorridos 30 (trinta) dias daemissão do
pedido ao detentor do preço registrado sem que tenha havido providências relaíi '̂as ao regular
atendimento do pedido demandado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS AO CARONA: Não
haverá, até ulteriordeliberação, qualquertipo de ônus pelacondição do status de Carona.

8. CLÁUSULA OITAVA —DA VIGÊNCIA DO SISTEMA: A Vigência do Sistema encontra-se
declarada em cada Ata validada pelo procedimento da licitação pelo Sistema de Registro de Preços,
estando àvigência atrelada ao prazo do instrumento firmado com a(s) empresa(s) regisüada(s), estando,
in casu, estabelecida a data de 03 de fevereiro de 2021. Este ato tem início acontar dadata de publicação
do. Extrato Parcial no DOM/MA, bem como a sua conforme seja o caso, preservados os contratos de
natureza contínua nas condições acima descritas.
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Estando assim ajustada para sua finncza c validade, assinam as partes titulares do direito, cm comum
acordo de cooperação técnica, este instrumento de colaboração, em duas vias.

No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o Foro da cidade de Barão de Grajaú - MA, em
detrimento de qualquer outro pormais privilegiado que seja.

Barão de Grajaú (MA), 11 de fevereiro de 2021.
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