
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

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

FOLHA

/ Ruífica

UHiCSÍfr'jy

^TADE REGICTRO depreços N9,1202/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N212/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2,0408008/2021

Dpcrnc u j . . ®'"^P'6sniente 0RGA0 GERENCIADOR nn RF«í<rrDn'nePREÇOS, realizado por meto do PREGÃO ELETRÔNICO N® 12/2021 n.rin «m • -j ^ DO REGISTRO, DE-
0408008/2021 naé ' j- - ^^"'Of^oudade comOprocBsso admlnistrátlvó nS

FLORIANO/PI CEP. M8oTn.ic RUA ÇLEMENTINO, RIBEIRO, N' 615, IBIAPABA -
6S2 390 083-53 atendendh a ° representado pelo Sr. .(a) Rafaeía Martlns de Carvalho, portador do CPF/MF ns

•CláySyÇAfpmiyilmA^ j ; _ '• "• 1,

, : _ j j ;v \ ^Vi.' • r'r.'
LÇWUSUJASEGUNPÃ-DÒSDpÇUMENfÒ '.-l-• j- —I ^

Ehtrtnico para Ragist™ de

T'indepen^òméH^.e,de .u^tranacnpào, obr^al-se.a:
" i I , _ //' , ' ' I

iflA.üsywWçi^DospR^^ , - ,.:ví J-.'-.. ;|, ^

ITEM DESCRICÃO UNID QUANT ! V. UNIT V. TOTAL
2 AGITADOR DE KLINE ] / j UNID'. 1 •fí$'Í6ÍO,od RS 1.630 00

J 1 TOTAL
í ;l

1 , • .
1 • . ,' R$ 1.630.00

3.2. Opreço contratado será fixo áirreajustávei. ressalvado odisposto na cláusula sétimaideste Instrumento,

faL^r'"^"f "5o obrigará aAdministração afirmar contratações que deles poderão advir
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ESTADO DOMARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

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

iCUUs®Gy/mTA-:Dp;çRÃ20D"|vi^^^^^

cpntinups, inclüídas, a. eventuais
8.666/93. PUWicaçao.no Dláno-Ofíclal, conforme Inciso.midò §3é;dp art. 15 da liei riB

ÍÍãjSJ^C^.Qy®Â-pAEXTO

ílu;r

FOLHA n»

Rubrica

i

saaaaai»jrag!!gw^ - «.i „de reclamação por parte da irradlmplente. Oc serviços deverão aer execítad^fe« ' caiba qualquer tipo
com oTermo de Referência ealfropiístá:aprela,itada7coT> piíTdVcerernlf^^^^^^ -^"J-Pf^eita condições ede acordo
vftÂÜSULAS^Ã^^^

céferenteslos-sen^ços executados o^eto da.presente Ata será
, ,ClÃÜSULA SÉTIMA-pÀ ALTERARÃO

EÇpNÔiyilCO^FiN/uyCEIFW í'

efetuado nos termos do edital da

V \ ' i 'DO PREÇO.PRATlCÀp.p" NO MERCADO ,E DO REE^pLÍBRiO DA EQUÃÇ^^ }-1

os r^trado^erâó fixèi e.frfeajüstáyeív exceto nas hipóteses, devidamente
u^çap.prevista naialinea^d" doMnciso lhddárt: 65 àalel nS s.fififi/oí j...

7.2. Durante a vigência da Ata,

«r.Z™,SÉ"bSss;Rt ..

...

camwomia..aumi<io,Mm3píta^!|-Io.™fMdoseao llbeiad« d.
1
í

fornecedores que aceitarem-reduair seus preços aos valores de mercado observará a

d;®mp?o^st,°oõÍ3o^eLrdoÍ';o"er^r"" =° PP-Prir o

=plicá'çãod7p:n:rdet'ÍnZaTaí::3re'd«
7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar iguai oportunidade de nreociação.
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ESTADOIDO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÀO JOAO DOS:PATOS -MA

CNPJ N« 0^.089.668/0001 ?33
Secretaria Muntópal de Saúde

FOLHA

\"v tt f/
brica

Pr!fóS MuTldpalt SÂO W ^ "aquales apurados pela

oS ^-pa,»ros.prat,cados n. marcado. map.e„dO.mercado àépoca do registro ' originalmente constante da proposta do Fornecedor eaquele vigente no

serão

ffl&W>AJ3|T^£Dp^CÍ^INT0-D^ ;• l,vj/'
8.1. Ofornecedor terá «^.calado pelaPrefe^iaunlc.paLde:SÃO JOÃO Dcíi PATXJVMÂ quando: ^
84.1.NSoformalbaraV^aeRetódè>t^.^mfu.,fe«^ íijU

' li ' i.' i
•8.1.2-DescurnprirascondíçõesdáAtade.RegisW,yeWeços; í ^-'l'- " ' /Vi:?8.1.3. Nloéceitar ««««'rseus preço^gistp na hlpdtesodésetorn^retó •
S;1A ^iver suspenso'derpáfticjparjje •fetaçãoddmped,dode;contratar.cd,n:dd,unidpos tJrmos dó art. 87 da Lei
8.1.5. For declarado Inidôneo pari llçl ar «'co-ltmtarçorn a^lnlstraíãcttó lÀ "S? daLèi8666/93.

J » ;i } i s , •' f • I ^ ' '8.1.6. For Impedido d=?'=tere.c<|trãta,^^i^d^,n,^^ |jérig.520/2Òo2.

í "1 'l:: '! - • - ••• \ . • i í . '1
rS Jl .t, . ^ I I ' . f

a Administração,: sem

£-"~í -li-f
"lo^MdlJ^elcSl^^ ou torça
8.4.1. Pôr razões de Interesse público;;ou

8.4.2.Apedidodo fornecedor.

84. Ofornecedor registrado poderá solicitar ocancelamento de seu registro de preço quando:

comprometrã perfeTa l^ólonLtaTdTclrntel'"^^^^^^fÍrtíS ou "Ue vénha

I I

i ' l-

L-.r'"'
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I estado DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N®05.089.668/Ò001-33
I Secroiaría Municipal de Saúde

P™?" registradadevera-ser formulada com,antecedência mlhíma
de,)aãS!,:Í^:;r?^;;^^ ° ^vallaçêoe

' poaslbilIdade.de aplicação dé sanção admlntàmilva quando motivada pelainfração cometida peia„empresa, obsefvad6s'òs critérios estabelecidos na ;ciá'usúiaVnona deste insthirrientp.

''''"'"''̂ '̂1® 'SiíSo.gerenciadorse.dará conhecimento aosfomecedores mediante denviode correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficiai. '
, 1

será efetivada através,de

pübíSSo doSa®pSS?oíiia subsequente aí-Ã^
' I • • ' IRogi^ro de:Preçj d^orrentédeSá iicitação,será .xtinta,eutomaticamen{è^,por decurso do-prato de sua

0BR[6AÇ^ DA BÈNÊFICIÁRIA DaIÍa'
9.1. Aempresa beneficIáriá doT^glstro de preçoíficiVbrígada ar

Jí|g|sfrp,dé Preço^ Mirar a^spe^ de empeítóeirou-cofe
(cinco)idiss üteis, contàdoda convocação*'* • . • '.v •,,, v,
; • 1, j -'V ' ;pbletp nas çondp^ aiw^s, nas q^ádé^oiiçÍtád|̂ p^rma d^^ e:seus anexos;

responsabilidade afiscaliMçao ou oacompannani.ento^pelo.contratante; í í ' ' •• i

aa notificação, documentação

9.1.1. Assinar a Ata de Ri
no prazo máximo de 5

9.1.2, Executar o

9.1.5. Responsabilizai
trabalhistas orevlden^ri„s''°Í°"P^--PPR«'Pêcârgos
wS P^vW^nciápos eiofcngatoes sociais-em vÍEqr;;obt!gandtfsè;á;sáidá-iós lía 'épòca pripria vez que os sLfuncionários naomanterao qualquer |lncülp:BmprGgatfctóicbni'p:contratánt^^^ í
9.I.6.- Não subcontratap tptal ou parc|almênfe;.o qbfeto da contratação;-

'sir

é\ i

POLHA n*-

t Rifjrica

instrumentoequivalente.

d^;<^ou'Í^^^'''??' °"-^PSrte,=dp;obleto do contrata,ém.qbe se-verificarem,vícios,

!biet^™a"lmTnLdrde í?=*="''• quaisquer condições,inadequadas execução do
ne^ssários ,PPe>=«am preiudicar aperfeita execução do contmto eprestar os esclarecimentos

'^r'' despesas, diretas ou Indiretas, decorrentes do cufnprimentd das obrigaqualquer ônus para a Prefeitura. ' pes assumidas, sem
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ESTADO DO MARANHÃO.
PREFEITURA PE.SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06;089.668/0001-33
Secreiária'Municlpal de Saúde

FOLHA n"

' t 'r

unicefti;

Riivrica

9.1;ll.DemaÍ5 obrigações definidas no Edital eanexos.

^^WSU^ PfelMA - ÒBRÍGAçfe DA ll~
Ip.X. Aprefeltura compromete-se a:'

T.
1

^ ""''SaçS" contratuais, Incluslva permitindo o
- ^epresenta„tesda CO^OA.devidamente ldentl«cado. puando necesad^o, ia

10.I.2: Fomeceratestadoa dê ca|paciLe técnica quando aollcitado, deade.que atendldla ai ibrlgaçõea contratuais;

^̂ emLnhI"!""'" "'f de preços quantoàrequisição do Objeto mediánte oenvio da nota deempenho, aser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessõalmònte pelo fornecedor;, ' ' '

10.1A. Notificar ofornecedor jie íjuaiquer^imeg^anc!^ entrega/prd&ção do! objeto eInterromper
^ imediatamente aaquisrção/prestaçãd, se for oíaso;":^- ."v:'r: . [ ®

i !{,, J -Xí;- bA !10.1.5. Efetuar 05 pagamentos clévidos, observadas,ás condizes estabelecidas eèditál;
, : .• J jK' ''1 ' ^V • f b10.1.6, Promovòr ampla pesquise de

! ' '
porn OS.praticados no mercado; i

mercado, de-forma acomprovar qué>s^precps registrados permanecem compatíveis

Z'LT'T 7 *7; H •"> qbrigaçõ.s-assu,hidas pulofornecedor, além daqueles que nao apresentaremxondições.dé serem utillzadôs;' ! ' ,

10.1.8. Demais obrigações dejFínidas n"*© Editaíe anexos.

comprovada a vantagem.

P̂REÇj^ POR óRÍ^dõulSti5ÃDgr-l
^ R^Ktmdq Prejos Uri ser utiltadapdqqualquerdrgão ou entidadeidàTVdminámção Pública quenãcp rticipado dotcertarne icitatório, niedíante iDrévIa.-'consulta an, ^VoSa A.W.. MV'.d .1 ..#•

r/f

. 1- 1 y—w . —w.iwv ..q ww • JQW 'órío, mediante iprévia-'consulta ,30 Òrgâo Gerenciador, desde que devidamente

11.2. Os órga-os eentidades d'a Administração Pübllca.queinão.particíparam do RegLwàe Préços, quando desejarem
m^érdfca d,"'"™ 'T"'Ata,ira q":':":

ciassmcaSo =Ferem praticados, obedecida aordem de

ÍeifaceSai ou nir/'"' de Registroide.Preços, observedas as condiçées nela estabeie=idas„optar
aimidas =-^0», decorrente de adesãoj desde que/não prejudique as obrigações anter,q.;ente

Págínasde?



ESTADO DO MARANHAo
PREFEITURA DE SÂO JOAO DOS PATOS - MA

CNPJ N»06.089.568/0001-33
Secretaria Municipal de Saúde

àAta de Registro da Preces não poderã-exceder, na totalidade, ão tfobrb do

hdeo^d . "t a Re«btro- de, Preços para oSrgão gerenciador eórgãos participantei,ndependentemente do numero de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4» do Decreto n» 7.892, de 2013
-alterado pelo Decreto nB;9.488,,de 2018); .o3«c, ae zuas,

^ nSd podarão excede, por érga-o ou entidàdé. a50% (cnquen apor cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços..pãra oórgão gerenciador eórgãos
participantes (art. 22, §3S do Decreto ns 7892, de 2013, altéfado pelo Decreto n» 9.488, de 2018);.

folha n"

Rubrica

UntCíl! 'W

11.6.

solicitada em até noventa-^dlas, observado o prazo .de \?igência da ata, conforme
7:892/2013; ^ ,

Após aautorização dojórgão. gerenciador, p;órgâo-não,participante deverá afetivãra-aquisição ou^contratação
§ ;'68,;jJo artigo 22 do Decreto hs

11.6.1. A Prefeitura Municipal de
prorrogação do prazo prévisto ho §

SÃO João dos patos/ma poderá autorizar f

excepcional ;e justíficadamérite, aprorrogação do prazo previsto jio §6» do artigo 22.do Decreto nS 7.892/2013, respeitando oprãzo de vigência da ata
quando solicitada pelo Órgão não participante,! v \l \

] 1 • • ^ \
11.7. Compete ao órgão não,|partidpanté os atos relativqlà.Íob.rança.do;cumprimefeo!pelo fornecedor das obrigações
contmtualmente assumidas . a aplicação, ;observa,da .a ampia defesa e' o'. cdntrJdílório, de eventuais penalidades
ecorrentes do descumprirnento de cláusulas contraíuais, em relação às suas;pró^rlàs-contratações, informando as>

ocorrênciasao Órgão gerenciador. . jí , " ,
I • . . , ._ . ^?!^.?R'̂ M5i3*Rf?'̂ '*'°^~|'As|sAjiÍçÕESADMNiSTRATÍVAS

12.1. Em casos.de inexecução parçiàí .óultotW das condiçõás. paciua'das na pr^ànte
"nçces-prevtóápi^fem conformidade cord artigo 7».N^10.520/02. e.subs,qiariame,|e;a lei S:6Kfl3;álám do canceia^ntí-dd*)íg£tro, nbs;tefmo£da Qáusula Nõnà

instrumento, sem prejuízo: da responáàbilldade Civil e:c>ímlnal^^ • ' ' '
x I '

terceiratOAS^ÒISPOSÍÇÕESPÍN^^^ - ^ _

Sial de "̂ óriundas.,de sua:Werpretaçãoisérãq sanad is-dejcordó com o.que dispusero
irclod^ preços e.a proposta;apresintádá pela licitante, prevalecendo,em caso de conflito, as disposições dó Edital sobrè ás da'proposta. I .em casode conflito, as disposições do

I

ZtJ adjudicação ao promitente fornecedor-do.obietri-disposto na Cláusula Primeira,conforrne quantidades eespecificações constantes no Termo de Referência -Anexo idc Editai da Licitação que deu origem

Lr^lê - I lavrada em.Ata enomologaçao pelo Ordenador deDespesa.

'"T a legislação que .couber, obedecidas as disposições: previstas'na Lei nB8.656/1993 e10.520/2002 esuas alterações eDecreto Federal-n' 7.892/2013.

.CÜUSÜlADiáMÀ QUARtÃ-bdFÒRO . . i t

Ata, garantida a prévia defesa e^p
conformidadé corri artigo 79'da Ceí

deste.
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ESTADO tiÒ MARANHÃO
PREEEITÜRA-DÊ SÃO JÓ"ÃO; DOS PATOS -MA^

QNPJ N«0§-Ò"89Sèéybfl01^3
Sôcréiaria Municipal de Saúde

FOU4A n"

] Ruerica

KAI OS/MA. !
o Foro ds -Comarca dé SÃO 30ÃO' ÓOS-

iz.Tzs,:r::zzt:zz. ••

BRAStLDJSTRIBj

•••• ••

em

SÃO JOÃO pOS pÀtÒS/WÁ, 15 dè'setembrb de,202Í.

iroiedsJhòydSousa Corrsa
10 ivuinlfcíègl de$&& .-Mi.,

P'?ip^RAiMMtEIPAM^ SÃO JOÃO DOS PATOÍ %t'
- . iÓrarâÒSérenrfaflnir • " *" 1'iíJ'Órfãòôérencíador-

IDORADEME s|;ÊQUIP^WÈNtQS HOSpn^^^ LTDA
^69/0001-14 '̂ \;v

Representante Legai - '

mw:.'.1' \ -írV'' yy'
;yÀ:-ym

PáginaTde?


