
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Saúde

folha n®

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS 1203/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N2 n/2G21
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 0408008/2021

I í'I I
0 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público Interno,
por meio da Secrètaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MFlO.547.447/0001-39, neste ato Representada
pelo Secretário Municipal de Saúde, oSr. Kairo Coelho de Sousa Corrêa, braslieiro{a), inscrito(a) no CPF sob ps
012.674.713-bl, li residente neste Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, neste ato denominado
simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO
N9 12/2021,1 tucio em conformidade com o processo administrativo ns 0408008/2021, nas cláusulas e
condições constantes do instrumento convocatório da licitação'Suplracitada, .e, ã; respectiva homologação,
RESOLVE registrar «os.^pre'ços>-' da,""em'presa' MUNDl .'íEQUIPAME^OS' MÉDiGpS,':.xOpQNTOLÓGICOS E
VETERINÁRIÓS, CNPjm '̂'20;371;'33p/000ÍiÓ9í"estabeiéciaihá' RUA'̂ TRANeApNí 19S0;|Vlí |̂'EbISA, RIBEIRÃO
PRETO - SP,|cER: 14;p75-490,jneste ato.Tepresehtado-peip Sr. (ajrAiine^Góme^dp^^^ portador do
CPF/MF rs 280.Í78.008-19;.atendendo as-còndições^prévistas no instrumento,'as constantes
desta Ata de Registrobé Preços, sujeitando-se.as.partes às normas constantes'das-Leis.Fèderais ns 8.666/93,
10.520/2002', Decreto Federá! ns 7.892/2013 e, demais legisiaçõésiapiiçáveiSj e em conformidade com ás
disposições à seguir: uK,.',;!-.;

|Í:Í]ÀÜSÍ!/Í^^R^YMÈIFÍA[-l!ÒBj'fr®Hfíf-SPí^^
1 'rj ' • , I i • i.Vt.-"--

1.1. Apresente|Ãta estabelece as cláusulas e condições gerais para p Registro de Preço,para a aquisição de
Equipamento Hpsp(taÍarj(SERf '̂.DE GESSOiCIRÚRGICO)/parâ'atendePas necéssidadès^àl^Stó
de Saúde dó Municíplb!de'kaY63o dos Patos -MA„ conforme espéciflçaçpes dpTem^ - Anexo
1do Edital |de Ffregão ;EÍelrôn!co para Registro de Preços ns 12/2021, constituindo-assimj em documento
vincuíativo eobrigacionahàsipartes. . ' ' 1

fGÚ^yS,ftÉrSE#Np/^!ÍQSlpOí:UME 1

2.1. Faz parte integrante desta Ata.todos os documehtos.e instruções^que compõem çíjpregão Eletrônico para
Registro dè Preços n9'12/,2021, completandc-á :pará todos os .fins de direitoY-independentemente de sue
transcrição! obrigando-sè as partes em todòs'ps seus termos.

preços dos.íprodutos;,estão. ;reglstradpVn9S„tórmos da proposta, vencedora. dS preg3p Eletrônico rS
-Sistémá.de ReàsfedéPréçósfíçònfq^^^ I

3.1. Os

12/2021

ITEM 1 • ' DESCRIÇÃO ''
> '

-UNID J QUANT^ V. UNIT ^ V. TOTAL •

3 SFRRADEGESSOCÍRÚRGÍCÒ - T. ..UNIDÚ ;Al.-' !• R$-2;050,00 'R$ 2.050,00

1 1 toTal .. R$ 2,050,00

3.2. Opreço contratado será fixo eirreajustáveff ressalvado^o disposto na cláusula sétima deste instruhrtento.. j

3.3. Aexistência de preços registrados não obrigará aAdministração afirmar contratações que deles poderão
advir, facilitada a realização de licitação específica ou a contratação direta para aaquisição ou prestação de
serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei tvé 8.666/1993, mediante fundamentação, .assegurando-se
ao beneficiário do registro apreferência de fornecimento em igualTÍade de condições.
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3.4. Os preços, os quantitativos, ofornece^ò^^^^^çlficaçõ resumidas do objeto, como as possíveis
alterações da presente ARP, serão publicaSas 00*^15?. Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o
disposto no parágrafo único do artigo ôí^^^da L^I dè-Li&taçõès.

4.1. Oprazo de validade da Ata de Registó^de>reços'será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as
eventuais prorrogações, contados apartir da;d4t^*tíè,st;a publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do §
3S do art. 15 da Lei n-8.666/93. ^

51 Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade eperioülcidade especificadas no Edital,
Termo de Referência - Anexo 1enesta ARP, sendó^que alhobservândá destas condições lmplicará recusa sern
que caiba qualiuer!|tipo de reciamação por parte-da inadimplente. Os serviços deverâo ser executados eestá
em perfeita condições ede acordo com oTêrmó dç.Referência e-a proposta apresentada,;SOb pena de serem
refeitos. I 'í .

6.1. Os pagamentos referentes aos serviços executados objeto da presêníe-Áta.será:;ef^^^^^^^ nos termos do
edital da licitação e anexos.

FOLHA

7.1. AAta de Registro de Preços não poderá sofrer,acréscimos nos quantitativos fixádòs.dnclusive oacréscimo
de que trata §' I2 fio art. 65 da Lei n® 8.666/93.

7.2. Durante Lvigência da Ata, os valores registrados serão fixos e
devldamente]comprovadas, de ocürrêncla^dê.-situáção prevista na alínea .d;.ídoiinci50jllido art. 65 da
8666/93 ou redução dos preços praticados ná mercado. ' ''

1 ! ^ i -

7.3. Mesmo éomprovada aocorrência de.situação prevista na alinea "d" do indsó Hdo.ají. 65 da Lei 8-S66/93,
oÓrgão Municipal responsável; se julgar conveniente, podetá-optar por c,ancelar;ja Ata:;e iniciar outro processo
licitatórlo.

7.4. Os preços re^strados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços P^af^dos no
mercado ou'dejjfato que eleve ocusto dos bens. [egistrados, cabendo a Prefeitura
promover as' negociaçõeá junto aos fornecedqreí, observadas as disposlções^coritidas na .alínea d do Inciso il
docaout do 'art.'65da Lei riS 8.666. de 1993.-. • ' •

75. Quando' op'reço registrado se tomar superior ao.preço praticado nq mercado por motivo superveniente, oórgãollerenlciadpr convocará os fornecedores para negociarem aredução dos preço^aos valores praticados
pelo mercado. 1

7.5.1. OS fornJcedores que não aceitarem reduzir'seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados dó compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. Aordem de classificação dos fornecedores que aceitar
observará a classificação originai.

! ' \

I 1

^uzir seus preços aos valores de mercado'

Página 2dè7



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -

CNPJ N"» 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Saúde

FOLHA n"

unícef#

7.6. Quando o

compromisso.
preçode mercado se tornar superior aos preçosregistradose o fornecedor não puder cumpriro
o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberarj o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento; e sem apücação da penaiidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e j

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar iguai oportunidade de negociação.
I 1'

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura de\ierá proceder à revogação da respectiva Ata de
Registro de Preços,adotando as medidas cabíveispara obtenção da contratação maisvantajosa.

j I
7.8.Será considerado preçode mercado/os preços que forem iguais pu inferiores à média daqueles apurados
pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para determinado Itern.'

[ ji j í' . r
7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da /evísão hão^poderão íuítrápass^ praticados no
mercado, mantendo.-seJa diferença percéntuâi.apurada entrep vaior òriginalmente-cofistarite da proposta do
Fornecedor éaqueie'vigehte:no'mercadoà época.do registro: •

» rt •- 'i " '

n n í' •• •" '*t '

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação.econômico-financeira,
serãopublicàdasho Diário Oficiai. ' ' • , •publicadas]

%bítySUl^^.pjTi^VAlÍpQi:(CÃ;NGELAMENJp;PiftiATAlD|R|G
1'" 'i ' ' ••• 1,1 ; fv'-S

8.1.0 fornecedor terá^seu registro canceiado peia Prefeitura Municlpal/de SÃO JOÃp^pÕSíRAXOS/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
] ' - í. ' .li i

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
i

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados nà hipótese de se tornarem süpenoresiaos praticados no
mercado; j 1.

8.1.4. Estiver suspenso de participar de iicítação e Impedido de confratar-com o rTiunicfpjò, nos termos do art

• V

87 da Lei 8.666/93; , ' f ' ''í- -7;'; " V"

8.1.5. For declarado ihidòneo para licitar e contratar com a Adrnlriistraçãp nos .térmos ;do art. 87 da Lei
8.666/93;! ii' ' I I . . L • ' i

8.1.6. For impedido deiicítár è contratar com a Administração nos termos db'árt.-79/cÍa lei 10.520/2002. i
I ! " . • .• • • I

8.1.7. Não] receber a Nbta de Empenho óuinstrumento equivalenté'no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável; i

I ' '
8.2. AAta de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração uniiateraimente, nos termos
da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei riS
8.666/93;! !

j I • '
8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegu/ados o contraditório e ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão g^encíador. |

1." ; >L.
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i • > :)r, V8.4.0 cancelamento do registro de preços p'j>derj ocorrer, pior fato superveniente, decorrente de caso fortulto
ou força máíor, que prejudique ocumprim^to da ala, dqyldamente comprovados eJustificados:

li'
8.4.1. Por razões de Interesse público; ou

! '' . *
8.4.2. A pedido do fornecedor.

í i8.5.0 fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preçoquando;

I 'iI '
8.5.1. Comprovarestar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente
que venha comprorneter a perfeita execução contratual, decorrente de casofortulto ou força maior;

i|
8.6. Asolicitação,! pelo" fornecedor, de cancelamento db'preço registrado devéfá-.sen.-formulada com
antecedência mínima de 15 (quinze)-dias, instruída com a'çomprovaçâo'do;fatO'OU'fatos:que justifiquem o
pedido, para apreciação', avaliação edecisão daAdministraçâo Pública Municipal.

I |l < • . ; i.
S • ^ -j8.7. O cancelamento do registro não .prejudicqva possibilidade'dè aplicaçlòide sanção'administrativa quando

motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa; observa£Jos'bs''^cfítériÒsí"estabeIecidos na
cláusula nona deste instrumento. " .

8.8. Da decisão da autoridade competente dò órgão gerenciador se dará^conheclmento-aos fornecedores,
mediante o envio de correspondência, comaviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial. '

j I • » • •• - ' •í •ilvj; -'p -'--".V'
8.9. No caso de ser ignorado,- incerto ou Inacessível o endereço do fornecedor, a çornunicaçâo será efetivada
através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o prèço/registr'adói'á;contar do terceiro
dia subsequente aò da'pubiicação. /

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente, desta licitação será extinta, áutomatiçamente, por decurso do
prazo de sua vigência.|| . ' ' ' h'i

9.1. Aempresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a: • • '

9.1.1. Assinar aAta de Registro de Preços, retirar arespectiva nota de empé^nho e/ou.contrato ou instrumento
equivalente, no prazo|máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado daconvocação;'

9.1.2. Executar o

seus anexos;

objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, ná fôrma definida no'editai e

!'•

•is

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos.órgãos gerenciadores e

particípante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doio quandoba entregado objeto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o.acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas vaiidades encontrem-se vencidas;

I ,

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e corrierciais resultantes da contratação, e ainda pelos
encargos trabalhlistas, previdenciários eobrigações sociais em vigor, obfigando-se asaldá-los na época própria,
vezque os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empr^gatício com o contratante;

I I
9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da
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9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
verificarem víciosj defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da
notificação, por produtoscom características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de
preços, para representa-la sempre que for necessário.

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, porescrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas
execução do objeto pu a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar
os esclarecimentos nécessários.

9.1.10. Arcar coL tpdas''-as despesas,-diretas'ou indiretas, decorrentes tíó. cumpfiméntó das obrigações
assumidas, sem qualquerôhüs para a Prefeitura. - ' ik ú V

9.1.11. Demais o )rlgàçÕes definidas no Edital.e anexos.^ . . li '.i'

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa .execução'das obrlgáçõel contratuais,''Inclusive
permitindo o àcesso de .ernpregados, prepostos ou representantes'í da'CONTRATADA, devidamente
identificados, quando nècessárioiíàs dependências da Prefeitura; ' >

I 'i ' .
i' • ^ i '

10.1.2. Fornecer atestados de: capacidade técnica quando solicitado,i-dèsde que atendidas as obrigações
contratuais;

Cl. ^
10.1.3. Notificar o fomecedor.beneflclário do registrO'de .preços quanto.à requlsiçâo^dp-objeto mediante o
envio da nota deernpenho, aser repassada via fax ououtro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

I '1 ' . • I" ,| ; . J; .. •

10.1.4. Notificár-b'fornecedor de qualquer irregularidade encontrada nã entregã/prèstação do objeto e
interromper im'edlatamente;a-aquisição/prestaçlo,se.for ocaso; • í ç.' ^

10.1.5. Efetuar

f A

.: .'íi í.
ospagamentos;devidos,-observàdáS;as.condiçõès;estabèlèçidas:na;Ata/è.'edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado; deforma a comprovar quê os prêços.rêgistrados permanecemcompatíveis com o|s pratlcàdós no mercado; - •í. .'-, ; - •' •' "
10.1.7. Rejeitar, rio todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações*e obrigações
assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos
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11.1. AAta dej Registro de Preços poderá .ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do certame llcitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.

I i
I

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu Interesse Junto ao Órgão

I ' '
Gerenciador da Ata, para que este, através da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados,' obedecida aordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de iaÜesão,.desde'que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas. .

1 . i!' ; .

I ' ' . •11.4. Oquantitativ/o decorrente das adesões àAta de Registro dê Preços não podèVájxçèdè^ na totalidade,
ao dobro do quantitativo dexada lterri registrado na,Ab-de;^Reg!Stroide|pf.eçOs;pára^)p gerenciador e
órgãos partÍclpanb5,'|indepeH^entementé "d^^ número de órgãos hãb paitidpanbs quelà'̂ (art. 22, §42
do Decreto n2 7.892,!de2013; alterado pelo Decreto n2 9.488, de 2018)';.- .. >

i jj ^
11.5. As aquisições ou contratações.adicionais a que se refereeste item não pòdérâoexceder, porórgão ou

'l (' " ír V '

entidade, a 50% (cinqüenta por.cento) dos quantitativos registradosna'Atá'de Registro dè;Preçospara o órgão
gerenciador e órgâosiparticipantes (art. 22, §3S do Decreto ns 7892, de,20.13, alterado pelo-Decretò ns 9.488,
de 2018); | !' ! ^

li' '1 • •11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada ematé noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, cpnfprrhê § 6S, do artigo 22
do Decreto ns 7.892/2013; ' >v •

11.6.1. APrefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA poderá aútónzáf,;excepcional ê;justificadamente,
a prorrogação dó prazo prevlstofno § 62 do,'artlgO '22 .dotDecreto ns 71892/2013,'respeitando o prazo de

í' ;i ' ' I : • 'i f '
vigência da ata, quandosolicitada pelo órgão não participante. vj |i . • ' ) ' '
11.7. Competje aó:órgão hão participante os atos relativos àcobfançárdo!çumprirnento'pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada á ampla defesa e o contraditório, de

i (j 1 _
eventuais penalidades decorrentes do descumpfimento de cláusulas contratuais, eni;reíação às suas próprias

contratações, informando asocorrências ao ór^o gerenciador. • • -i'.'.í ' "í . -'

! ! ' ' '
íoÃüsüuTdéciíW^séWdí^^^

,1

I

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia

defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em

conformidade com artigo 7® da Lei N.2 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do

registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo^ó/*<esponsabilldade civil e criminal,
queseu ato ensejar.'
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ssões desta Ata e as dúvidas orlundas.de sua interpretação serão sanadas de acordo com oque
dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela
licitante, preva ecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

I

I

13.2. Opresente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula
Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Cornissio
Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3, Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, 'obedecidas/as disposições previstas naLei n5 8.66É/19p e10.520/2002esuas alterações eDecreto Federal'h°f7i892/2013. :-

14.1. Para dirinjiir as questões oriundas deste Regístro de Preços, fica eleito b'Foro da-Comárca de SÃO JOÃO
DOS patos/maI ! ' " . "

Epor estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas ha presente Ata, assinam este
instrumento, em três vias de igual teor e forma, para umsó efeito.

MUNDI

ivP l%i
Kaíro Coelnõvde Sousa Corréá i

Secretário Mu^ipal de Saúde'
PtEFEITURA MUNICIPAL dSsÃO JOÃO, DOS PATOS

Órgic/Gerenciador

SÃO JOÃO. OGS PATÒS/MA,:15 dè.sétembrode 2021.

EDICOS;̂ DDONTOLÓGICOSE VETERINÁRIOS
CNPJ n" 20.37Í^30/000^09' J

Aline Gomes qèíAímeida ?
Representante Legai '

Fornecedor
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