FOLHA n

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE-SAO JOÃO DOS PATOS - MA
ONPJN" 06.089.668/0001-33
Secretária Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9 1201/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Ns 12/2:021
PROCESSO administrativo N9 0408008/2021
I
I

oMUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa, jurídica de direito público Inferno

por meio. da Secretaria .Municipal, de Saúde, Inscrita no ,CNPJ/MF10.S47.447/0001-39, neste ato Representada

•Si °G74? m^ °
°

Corrêa,
brasile,ro(a),'neste
inscrito(à)
CPptobt
DOS patos/ma,
ato nodenominado

«^CISTRO DE PREÇOS, realltado:po;mSo d^ P^EGto.SN;^

»ÍÍ^«W^wborat5rIais

piDPi^MROfô^.N?í386!^EGÃÍ^^ DAS FLORES -

portador
constantes

8.666/93

iygiSKEÉÊimoWÉfoS

1.1. Apresente "Apesy^lecilâfáusulasíÍTdondiçõelilMpíl^^^^
Municipal de Saúdeido.tó||/pio ,de-São:-üp

aanukiran n»
Termo de

Equipamento

Referencia - Ane^o-J-dp EdjtaVdé Precio Eletrônico DaVavRpgisfrri'HpipVía?nií;íÍ2iít^^m^^ftí:í^
i®.ySütA'SEGJjpJDA;

2.1. Faz parte IntègT^téãestà
..c

Eletrônico para
eJDçljniemente de sua

.Si—.V.if.-e,

Registro

transcrição
Sí.^'íÍE

[CJAUSUl^ERCEIRA^
i|^régão Eletrônico ns
t-j^:^j.V."DÉSCRICÃQ
EQUIPAM ENTÔ)H"gMATGLÓGICG'iÚ8;PARÃK/iFTRnçr.::^K

.i^QUANTi, ÜÇkVíÍÜNIT^
ÜNID'í

i«RSi35:990l00
TOTAL:

V. TOTAL

R$ 36.990,00
R$.36.990.00

3.2. Opreço contratado será fixo eIrreajustável, ressalvado odisposto na cláusula sétima deste Instrumento.
preços registrados nSo obrigará aAdministração afirmar contratações que.deles poderão

adw, facultada arealização de licitação especifica ou acontratação direta para aaquisição ou prestação de
serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei n» 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se
ao beneficiário do registro apreferência de fornecimento em Iguali^de de condições.

,0x1
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° fornecedor e as especincaçBes resumidas do objeto, como as possíveis

d3-0^^
disposto no parágrafo unico do artigo 61, da Lei de Licitações.
I

conformidade com o

:i

4.1. o prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) mdses contínuos, incluídas as

3rdra:;^Td?LtiSi6"^9Í"^ i » <^0 §
PS3sU1í^Ü]NTA2íÍÃ"EXEÒ^
"i 1-»^

»'««££;i2iit\SSSrr"*«s>s

•ãp ser;exécuta"dos?ina.-pen5rífiws;?s>,r;iÃtt>uy1ri
Termo

que c^a quaiq^^ítirS
SâãSgi^
em perfeda condições.? d^í^f^óiCofi"»J^írdBIfegft^

pena^^ím

nos termos do

mim
7.1. AAta de Registf^e
de que trata § la-nfi

ndusive o acréscimo

hipóteses,
da Lei ns

.666/93,

7.4. Os preços réglstrac
mercado ou dekfj

7.5. Quando opreço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente o

trmerc!do

'

i

fornecedores para negociarem areduça-o dos preços aos valores praticados
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7.6. Quando opreçb de,mercado se tornar superior aos-preços registrados eofornecedornãc pudercumprir o
compromisso, o orgao gerenciador poderá:

fnmprimpn?n ^ ^

f compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de

apresentados-e

da penalidade íe confirmada averacidade dos motivos ecomprovantes

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
7.7. Não havendo

Registro de Preços,

exito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de
adotando as medidas cabíveis-para obtenção da contratação mais-vantaiosa

Fornecedor eaquei^^è^em
-financeira.

iÇ^USUW'OITAVA^:Dp GAMELAMENTO!DÂ-AÍ®líÉ'"REGlSTRG'DEiPREçbs"í~r^

TT''^ --''t

8.1. o fornecedon;tej:á^ei?rPPktrh ràrirolari/^ nola

8.1.1. Não

PÁTOS/MA quando:

sem justjfiçateíaçeitávei
j|

8.1.2. Descumpr|&^^«^^
8.1.3. Não aceltarf

praticados no

mercado;

8.1.4. Estiver susge^
87 da Lei8.666/9Ír"'*

icígi^faos termos do art.

;íé

stermos^do art. 87 da Lei
8.1.6. For impedjdojde

icita.re-contrataccom^-Admlnl^^^^^^^

' 520/2002.
8.1.7. Não recebèrja Nota de Empehhó ou instruSèbtoíequivalente no prarô<«tabelecTdo pela Administração,
ta'dp"Fhlhpnhi"l.m I incfriimar.f'nv*AWi:!;;Al.....^v.

sem justificativa aceitável;

"J2i'_ í'. i "•'T •

^

8.2. AAta de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada peia Administração unilateralmente, nos termos

8666%''^° "^'^'1"®"';^'
!

I

ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei ns

I

8.3. Ocancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados ocontraditório eampla defesa, será
I

formalizado por despacho da autoridade competente do órgão éerendador.
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;
8.4. Ocancelamentot do'registro
de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de.caso fortulto
ou força maior, que prejudique ocumprimento da ata, devidamente comprovados ejustificados:
t

'

t

8.4.1. Porrazões de interesse público; ou
8.4.2. A pedido do fornecedor.

i i' poderá solicitar ocancelamento de seu registro de preço quando:
8.5. Ofornecedor registrado
I

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente
que venha comprorpeter aPerfeita execuçã^ontratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

quando

a'-i:nK«Or»íaríi-ie^rtc2rÀflfXVíW»V|j;.t_L

8.8. Da decisãoEdag^óc^áde-com^^

do órgãoígjjeníl^r^eMaJ^fe

mediante o enviO;deícorresPondêhcia.Vom aOicn Ho

.

_

fornecedores
. .

'

rensffoficial.

^

efetivada

dia Sdbsequente|ip^^u^çJo.|teMiWwaagB^
8.1o. AAta de i^èg
prazode suavigêjicia;;
•GlAUSUtAiKlOWA-4
beneficiarla:idd:rpffi«:frn"Hp'rtroÃÍt""fiVa.«hí^xlíS^v"

v.sí'

ou Instrumento

[íaXdefinlda no edital e

9.1.3. ResponsaSilizar

gerenciadores e

participante(s) e/òu

OU reduzindo essa responsabilidade afiscalização ou oacompanhamento pelb contratante;
,

,

,

I

,|

r-

yw

ivi 95a uw SJi

excluindo

I
r
9.1.4. Fornecer, sempre
que solicitado, no prazo máximo de 5(cinco) dias corridos, acontar da notificação,
documentação atualizada de habilitação equalificação cujas valídades encontrem-se vencidas;
9.1.5. Responsabilizar-^se pelos: encargos fiscais, e comerciais resultantes, da contratação, e ainda pelos

encargos trabalhistas, previdencláríos eobrigações sociais em vigor, obrigando-se asaldá-los na época própria

vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com ocontratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, oobjeto da j^n atação
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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 vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da
notificação, por produtos com características e garantia estabelecida ho edital e seus anexos;

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

I

•9il.9. Comunicar afiscalização do contratante, por escrito, quando verificariquaísquef condições inadequadas

execução do objeto jou áiminência de fatos que possam prejudicar a perfeitá execução do contrato eprestar
os esclarecimentos necessários.

5daS:íaS-tíeSDesàs":^^dÍretástorr:íh^lr<afac;=?ífárnr^^^^

das obrigações

assumidas

ji^üS^LA^PEaM

OBRJGAÇÕES;PÃ^PREFE^^

10.1. A Prefeitura;

10.1.1. Proporcionar-

inclusive

permitindo

devidamente

Identificados, quando
as obrigações
contratuais

objeto mediante o

ntèjííéío fornecedor:
renco^ntrada^naLfintrega^restaçao do objeto e

Interromper imediatamenteo-abulsição/prèstaçÈyíeifor oVa^^

"'•ii

'

.-i

i

10.1.5. Efetuar ós paga

- y.,---•

1

---V..-- f--c...-,,,.

Ji-

El
registrados permanecem

10.1.7. Rejeitar, no 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;
I

I

I

*

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

'I

11.2. Os Órgãos eentidades 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
Gerenciador da Ata; para que este, através da CGL, indique os possíveis fornecedores erespectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem declassificação.
11.3.

Caberá

estabelecidas

prejudique as

obrigações a

dobro do

gerenciador e

Órgãos participantes;,tindeDeri'dêntèmpntP>HA.hiV;So~ristA^3...Í^Í!íí^-^fetrc;i^:^^:'Ç^tí

.

do Decreto ns 7.892! de
.

11.5.

-.

.

.

As aquisiçõérp

•'^^P^^|ÍkçJ%.adiclo|aisa,.3uj|S^é^rK^
:nta:poríCentôj'do'saüVritiVt]vos?reeis^

a aquisição ou

contratação
do Decreto n®

do artigo 22

vigência

Compete
obr,gaçoes

eventuais

fornecedor das
i.ente,-:assümIdas-'é,'a\aDlícacãni:'nR<:pn/àHa;'v;*anÁrií5j^S^'&'U''..^-«..__j!,..t_v-

^S[!eWíffltes|o^çun^entpjaé^^sulas^

süas próprias

contratações, infòri^andó as-dcorrehcias,acrórgâdgèrèncÍádor:-4"^vj%''^^í-:^^

~DAs^sANçõEsjSííjNr^^

12.1. Em casos dd Inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida aprévia
defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Editai, em
conformidade com; artigo 72 da Lei N.s 10.520/02, esubsidíarlamente alei 8.666/93, além do cancelamento do

registro, nos termps da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da .responsabilidade civil ecriminal,
que seu ato ensejar.

®|jSUtA"DÉCÍMÂ^TÉRCEltó-^^
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13.1. As omissões desta Ata eas dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com oque
dispuser oEdital de Licitação que deu origerii aesta Ata de Registro de Preços.e aproposta apresentada fjeía

licitante, prevalecendo,jem caso de confiito, as disposições do Editai sobre as da proposta.
I

I

13.2. Opresente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Ciáusüía
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 Comissão
Central de Licitação, lavrada em Ata ehomologação peio Ordenador de Despesa.
13.3.

Para os

Lein® 8.666/1993

$t|ügl^pECJM
14.1. Para dirimir i

SÃ"G JOÃO

DOS PATOS/MAÍ
E por estarem

I, assinâm este

instrumento, e

9Í

Jêor e forma,<^ra

ro de 2021.
l~ íl

Á \iiKa'IróiCoeiho'?^

Seç^etáriòjiyij^oi

Go/rear'
-Saúdes

'ÃOíOOS'E

AGNUS

hh.AU

RepfesentahtO'üègal
Fornecedor
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