
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9 19/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N5|l9/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 2907029/2021

FOLH

OMUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ 06.089.668/0001-33, com sede na Av. Getúlio Vargas, ns 135, centro, SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pelo Kairo Coelho de Sousa
Corrêa, portador do CPF ns 012.674.713-01, 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 n5|l9/2021,.,tudp em. coriformidade.cprri .9,processo administrativo^n? 2907029/2021,
nas cláusulas econdições ccii|istantes do instrumento, convocatório da licitaçãò;süpracltaba, earespectiva
homologação, RESOLVE registrar os preços da erhpresa FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANJOS FILHO, Inscrita
no CNPJ n9 28.863.258/0001-30, éstabelécia.na Rua Travessa 23;-n" 120, centro, São,João dbs;Patos/MA, CEP.:
65.665-000, neste ato repiresentado peloíSr. Frandscoicias Chagas,Silva Santos plhp; brasileiro; portador do RG
n9 120019763132002 (SSP/MA) e CPF n9 019.372.533-92, atendendo as condições previstas'no instrumento

jjç Regisfrp delPreços, sujeitandO:se às.partes às normas constantes
10.520/2002,,Decr^ '̂Feáerãl n?,7.892/2013 eÍJemàis legislações aplicáveis, e

disposições á.ségujr://í^^, 7;'j •
. "7. ) i
'OAÜSÜLA.PRÍMEIRA-OBJETO . ; í

1 ./r - f t

convocatorio e as constantes

das Leis Federais ns 8.666/93
em conformidade com as

('•' 'H J

1.1. Apresente Ata estabelece as cláusulas ecpndições/gerais.para o.Regjstro]déiPreço visando acontratação
de empresa especiallzadajpara prestação de serviços de rrianutenção^preventiva éxòrretiva.idôs equipamentos
médico hospitalares e odontológicòs, para ateridpr.as necessidades; dá. Secretária Municipal de Saúde do
Municípiode São João dos Patos - MA, conforme específicaçõès-do Térmò^de Referência Anexo1do Edital de
Pregão Eletrônico para Registro de Preços-n2 19/2021;-const|tuindo'àssimi em; documeríto vinculativo eobrigacional às partes, j | j-;;; jj | '
í@ysüÕlÍ^!fpÃ-bòs^o^Ml^ — r:"r-;

.7Vr'.' /f
I 1 ' "" I In ' '' "i2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos,eiihstruçõer^^exornpõém o Pregão Eletrônico para

Registro de Preços ns 19/2Ò21, cohipletándojai parajodys gs-fihs^deídireitó,;;independent^ de sua
transcrição, obrigando-se as pàrtes'erriHoclós'os seus-termo'sr^ ".'YÀ x

-i. - ; w ^ -

^CLÁUSULA TERCEIRA - DOS P

3.1. Os preços dos produtos
19/2021-Sistema dé Registro de Preços, conforme tabela abaixo:

-j—

tEÇOS REGISTRADOS.

estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico ns
J. r, rJ-—- 'i •

ITEM ; . descriminaçAo UNIb.
tr- " >

QUANT.i V. UNIT V. TOTAL

1

1

Caneta Completa parajuso em Bisturi eletrônico. Modelo BP-400 Plus. Peça 5 RS 320,00 RS 1.600,00

2
1

Lâmpada para Foco Cirúrgico 24V150 watts. Modelo Universal.
1

Peça 20 RS 102,00 RS 2.040,00

3
Resistência para uso em Máquina de Secar Roupa Hospitalar. Tipo Aletada
1.500 W 1 Peça 15 RS570,00 RS 8.550,00

4
Motor elétrico 2CV4 polos para Máquina de lavar roupas Hospitalar.
Universal { Peça 2 RS 950,00 RS 1.900,00

5 Resistência para banho-maria uso em laboratório Hospitalar. Peça 6 RS 175,00 RS 1.050,00
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6 Modulo de Potência pára Bisturi eletrônico modelo BP-400 Plus. Peça 2 RS 2.480,00 RS4.960,00

7
Resistência para estufa 70w uso em laboratório Hospitalar (Secagem de
Tubos).

Peça 20 RS 143,00 RS 2.860,00

8
Placa da fonte para Microscópio Eletrônico modelo E200 Led. para uso em
laboratório HospitalarJ

Peça 2 RS1.044,00 RS 2.088,00

9
1

Motor para Micro Centrifuga Digital para uso em laboratório Hospitalar. Peça 1 RS 935,00 RS935,00

10
1

Motor para Macro Centrifuga Digital pra uso em laboratório Hospitalar.
1 II

Peça 1 RS 845,00 RS 845,00

11 Ampola para uso em Raio MA. Peça _ 1 RS 13.190.00 RS 13.190,00

12 Placa Eletrônica dePotência para Ralo X500 MA.j • ' Peça RS 1.1?Õ]00 RS 1.190,00

13 Equipo para Aparelho çle verificar pressSo, ArteriàJ. Peça 25, RS ii?;oo RS 2.975,00

14
i 1 " 1 "

Motor completo para Aspiradorcirúrgico portátil! Modelo 14014.
' ll t j

Peça
í •.

RS 48ÒÍ00
!• I

RS1.920,00

15
í i r

Sensor de Oxímetrocompleto modelo UTIOO. | Peça 51 V RS 4?o;oo RS2.450,00

16
í j , I » —

Capacito doariodo para uso em RaloX500 MA. Peça ; 2-;^ RS issloo RS 316,00

17 Cabo deAlta Tensão para uso e3rn Ralo X500MA. F """• "• ! --tv---' Peça ^2^: RS 2.64Ó!oO RS 5.280,00

18 Capacitordó estabilizadordo filamento para uso em RaloX500 MA. v peça r
i '

R$.99;00 RS 396,00

19 Estabilizador dofilamento p^ara uso emRaio X500MA.
-

RS 2.790)00 RS 5.580,00

20
1 1í * ^ K *

Fonte de baixa tensão para uso em Raio X500 MA.
li • , s , ,

Pe^>' ''2J í. R$ 940.00 RS 1.880,00

21
Motorelétrico1,5CV 4 polospará uso em MaquIna de Centrifugar roupas z
Hospitalar. - | | '/j -i|

{' .'iI/Peça í
IV

i" ''>1 ti. •

RS999;00
. l }

RS 2.997,00

22 Correia tipo A64 parafuso emiMáquiria.de lavar róupas-HospItalar. / •: "
" i !! " i ' " Mu'

Peç^
'• Ü .

pi J 1RS 69)00
r !

RS 1.035,00

23
Contator tripolar 3RT1Ü 3NF-3NAí65 ampères para uso em máquina de íayár
roupas Hospitalar. 1 j •" " | .

/ ' • *

-Re^.^ RS599,00
f ;

RS 1.797,00

24
Bateria para Foco cirúrgico auxiliar pára uso'ém'cehtro-clrúrgicp Hospitalar
modelo45A. -li • - • ,

!•: /;
'/Peça/
*•* r' f ^ í RS 345)00 RS 1.725,00

25
Controlador digital detemperatura para uso embanKp Maria,-uso em 1
laboratórioHospitalarí j _• Jl.- ..'Peça-,

•A * ' *

F t

• 5'."i
f r

RS 319)00 RS 1.595,00

26 Bobina de alta tensão cio geiador para üso em'RaIo X500 MÀ."- '
. 1 ll - - i

1•-/ .
Peça 2'f -

• . 1 ,
RS 4.3^00

: 1
RS 8.798,00

27 Bobina do niamento para uso em Ralo X500 MA.| ^ Peça
! '

2,' '• RS 1.499)00 RS2.998,00

28 Bobina de freiopara üso ern Raio X50Ò MA !f"- i -j - - í
Peça 4j RS 169)00 RS676,00

29
- " ' í J í

Lâmpada do collmador 24 volts 100 watts para uso em Raio X500 MA
i i S

Peça \ 8> 1
i •

RS 139,00 RS 1.112,00

30
óleo isolante pará;Uso|.em transformador de Alta Jensão uso em Ralo X500..
MA. [ - Peça-

i; r.' '
t-2-' *• RS 1.449,00 RS 2,898,00

31 Placa Eletrônica de Potência para uso em Ralo X500 MA Peça 2 RS 2.199,00 RS4.398,00

32 Placa Eletrônica (CPU)!usada no comando de Raio X500 MA.
1

Peça 2 RS 2.699,00 RS 5.398,00

33 Placa de controle do automático para uso em Raio X500 MA.
i

Peça 2 RS1.599,00 RS3.198,00

34 Placa Eletrônica de controle do KV para uso no comando de Raio X500 MA.
1

Peça 2 RS4.899,00 RS9.798,00

35 Placa da fonte de alimentação para uso no comando de Raio X500 MA. Peça 2 RS 999,00 RS 1.998,00
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36 Ponte retificadora de alta tensão para uso em Raio X500 MA. Peça 2 R$1.899.00 RS3.798,00

37 Ponte retificadora de tlaixa tensão para uso em Ralo X500 MA. Peça 2 RS 489,00 RS 978,00

38
Resistência 4.000 watts em aço inox para uso em Autocíave Hospitalar
modelo A200. j Peça 9 RS 699,00 RS6.291,00

39 Microcontrolador CLP para uso em Autocíave Hospitalar modelo A 200.
!

Peça 2 RS 4.399,00 RS 8.798,00

40 Drafragma para uso ení Autocíave Hospitalar modelo A200. Peça 4 RS249.00 RS996,00

41 Controlador de pressão para uso em Autocíave Hppitalar modelo A200. -Peça rir: RS 1.229,00 RS4.916,00

42
! 1 i -

Pressostato para uso em Autocíave Hospitalar modelo A200: " Peça"^
•••. -

RS 6p;oo RS 2.796,00

43
Válvula de retenção dé água para.uso em AutocíaveHospitalarmodelo
A200. { ] 1 • ' - Peça .r- RS 799)00 RS 3.196,00

44
1 ^ •

Válvula Ypara uso em Autocíave Hospitalar modelo A200. ;^^ Peça 1^..i í RS 749)00 RS 2.996,00

45
Osmose (Elemento Filtrante da Água) para uso em^Autocjàve W^
modelo A200. j | . | Peça

« iRS 2.6p,00 RS 5.398,00

46
, li-- .,r.- "

Bombad'Agua monofásicapara.uso em AutocíaveHospitalarmodelò-A200.--'
• } . II "s ' ' --

Peça/'
•V •(

RS379|oO RS758,00

47 Guarnição da porta para uso em Autocíàve Hospitalar mo'delb^À200.
•' •{ íi •

vPeça ,
•'1 ••

RS 369,00
; 1

RS 2.214,00

48
Válvula deretenção dévapor pâraTiso em Autocíave Hospitalar modelo
«00. '11 )\! " - n?/ ';2/: •' RS 3.499!oO

!

RS 6.998,00

49
* ' 1 H ' rV * ii •.Bomba de Vácuo parajAutoclavé Hospitalar modélo'A200."l 1 íjPeça] RS 3.489!oO RS 6.978,00

50
" .| . ; H

Transdutorde Pressão para Autocíave Hospitalar modelo A200.-
,1 .1 ' ; ' , • i .

-Peçai
i '

i 1
RS1.179,00

V ;
R$4.716,00

51
11' 1 ^

Válvulas de Alivio de pressãoparaAutocíave Hospitalar modeloA200.. ; " •
1 ] • • . " í •

/ - i 1
Peça; > '

RS 769,00 RS 3.076,00

52 Anel deVedação para Autocíave Hospitalar mbdeJoA200. . ' "
11, /

!
RS 169Í00 RS 1.690,00

53
Dlafragma de retenção de vaporusoha!porta Autocíave Hospitalar rnodelo/
A200. i 1

/ 1 •
•'Peça/ t' 5^^ '

I. ' •

1 ,

RS 329,00
1 (

RS1.645,00

54 Válvula deRetenção deAgua uso èmAutocíave H^ospltalar modelo A200. <
í J • .-.-•. v,-.- - .-.F

r : 1
Peça Ri: RS 699)00

,j \
RS3.495,00

55
Contator Trjpolar 3RTÍ0 3NF-3NA 65 amperes para uso'',em Aiitòclave '' "
Hospitalar modelo A2Ó0. | ' '• j ^ Peça RIf fi i)

RS59900
ir

RS 2.995,00

56
Contator Trlpólar 3RTÍ0 3NF-3NA 40 amperes para uso^em Autocíave
Hospitalar modelo A2rà. | j -Peça

^ i,'- ') '
RS489,00 RS2.445,00

57
Relé defalta defase Rpw-fs"f-d66 220-240v Weg para uso em Autocíave
Hospitalar modelo A2^. | ' [ Peça

i

RSÍ99,00 RS 995,00

58 Colimador Elétricopara üso em RaloX500 MA ' ~Peça~ R$2.199,00 RS 6.597,00

59 Capacitor Eletrolítico 8 MF 660 v para uso em Raio X500 MA Peça 5 RS 259,00 RS 1.295,00

60 Capacitor Eletrônico aJmf 660 vpara uso em Raio X500 MA
1

Peça 5 RS259,00 RS1.295,00

61
Resistência para estufa 70 w uso em laboratório Hospitalar modelo

universal. | Peça 20 RS 139,00 RS2.780,00

62

1

Placa eletrônica de Força para uso na processadora Macrotec MX-2 Peça 1 RS1.499,00 RS 1.499,00

63 Placa de Comando para uso Processadora Macrotec MX-2 Peça 1 RS1.649,00 RS 1.649,00
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64 Motor do Eixo Propulsor da Processadora Macrotec MX-2 Peça 1 R$ 1.649,00 R$1.649,00

65 Rack para uso na Processadora Macrotec MX-2 Peça 3 R$1.599,00 R$4.797,00

66
í

Bomba de Sucção de Químicos para uso da Processadora Macrotec MX-2 Peça 2 R$ 649,00 R$1.298,00

67

1

Bombade Sucçãode Água para uso na Processadora Macrotec MX-2
1

Peça 1 R$719,00 R$719,00

68

1
Fornecimento de Serviço técnico especializado para manutenção em
Equipamentos iaboratoriais e Hospitaiares substituindo peças e ou
componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento
dos mesmos atendendo a demanda da Secretaria Municipal Saúde.

f 1 -

Serviç
0

40 R$999,00 R$39.960,00

\ ;:í vVALORTÒtÀL R$ 254.132,00

i

( i 1tratado será fixo e irreajustávél, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.
} i • • • í • 'V ' - - f "i-íi P.»

3.2. O preço con

3.3. A existência de preços registrados não obngarálâ^Àdminis^ a firmar contratações 'que deles poderão
advir, facultada a realização de licitação éspédfica^joü^^coji^ratação,direta para V prestação de
serviços pretendida nas tiipóieses.previstas; riá Lelin5^8T666^993pmédian^ f;undamentaçãoÍ assegurando-se
ao beneficiário do registro a preferência défornecirhéhto em igualdade de cóndiçõès., } '

I ^ , V/ •
3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor è as especificações resumidas do ,objeto, icòmo as possíveis
alterações da presente ARP, serão publlcadas hp Diário''Oficial, na forma-áe extrato, em
disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Llcitações.VS-í\v ' í'

! i . i
fCLÁUSULA Ql^RTA^ DÒrpRAZÒ"bE VÍg"ÊNCIa1dA ATA DE r"eGISTRÒ DE PRECOSl -

" • f . " r- =:rr'
' 'i i

conformidade com o

4.1. O prazo dé validade da Atá'dé Registro de" Preços serál.dé"12 (çlpze)|i nieses contínuos, incluídas as
eventuais prorrogações, çontádos'à partir ia data de.sua publicação'no^piáriolOficial, conforme Inciso III do §
3Bdoart. 15da Leiris8.666/93/' •. V \ ^ V'

^CLÁUSULA QUINTA- DA EXECÚÇÃO DOSSERVIÇOS

5.1. Os serviços deverão ser €
Termo de Referência Anexo

refeitos.

xecutados, na espécificação,jju^ntidydêê périodicidade especificadas no Edital,
Ienesta ARP; sen'dò:que^a;inobsêrvâncla destasjcondições lm|p|Icará recusa sem

que caiba qualquer tipo de reclamáção por parte dà''ihadimplefite. Os serviços: deverão ser executado e está
em perfeita condições e de acordo com p Terrrio-de Referência e a^proposta apresentada,, sob pena de serem

í-

;CLÁUSULA.SEXTA - DO,PAGÀMENTO_
- ;

6.1. Os pagamentos referente aos serviços executados objeto da presente Ata será efetuado nos termos do
edital da licitação e anexos. '

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO EDO REEQÜILÍBRIO DA EQUAÇÃO
_ LifüEiECONOMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados. Inclusive o acréscimo
de que trata § is no art. 65 da Lei ns 8.666/93.
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7.2. Durante a vigência ba ^ta, cs valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso ii do art. 65 da Lei n®
8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

!
7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso ii do art. 65 da Lei 8.666/93,
o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar porcancelar a Ata e iniciar outro processo
iicitatório. I

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador)
promover as negociações juntq.aps,forneçedor.es,.pbservadas as disooslcões contidas.na.aiínea "d" do inciso ií
do caout do art. 65 darleiíns s'.666. de 1993. j ' . ill j j

i II I : Fí; H
7.5. Quando o preço registrado tornár-se superior ab préçp praticado no mercado pór motivo superveniente, o.£ Qg fornecedores|para negociarem aredução dos preços aosj^vaiores praticadosórgão gerenciador convocará
pelo mercado.

7.5.1. Os fornecedores que fião-aceitarem rédüzjr seusTpr.êçosjaos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assurTiido,,sem;a'plicáção"dê^ènalidade^)'}^ '

7.5.2. Aordem de classificação dos.forhécedores quê áceitarem reduzir seusjpfeços aos
. ' 1 tn -• '•• •" ' !'r- f/-observara a classificação originai. . i >

I I .r • • Àv' (•"'
7.6. Quando o preço de mercado.tornar-se supérior-aos^prepos registrádps e p fornecedor não puder cumprir
o compromisso,o órgão gerenciador poderá: . ; •. . '

: ! I •; ' 1' • • í' 'i r,7.6.1. Liberar o'fornecedor^jdo corripromisso^.assumidoj^caso-a- comunicação^.^pcorra antes do pedido de
fornecimento, e sem ap""""'' -- —•- x..
apresentados; e

1-;
valores de mercado

icação da {penalidade se. confirmada a'veracidade: dosi motivos 'e comprovantes
I A-í; . t ifii ip:? | iI , i 1 ^ • f I '

7.6.2. Convocar bs demais fornecedofes.párà assegurar igual opWtunjdade ãe negociação.Í '' ' "'j:'" - - '' j"' '•' •' ' iI
negociações,.:á.Rrefeituráxdevèrá7Rr^eder-à. revogação da}respectiva Ata de7.7. Não havendo êxitoRegistro de Preços, adotando|as medidãs,cabíveis pára obt'enção;dapoptratáçãó mais vantajosa.

7.8. Será considerado

pela Prefeitura Municipal
preço de rriércado, os preços;qüe'fórem'iguaís ou inferiores à média ^da^queles apurados
paIdeSÃOJOÃO DOSPATOS/MA'para.détèrminado itenj., i| i' _

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorr^éntes dá revisão não poderão uitrapassarj os praticados no
mercado, mantendo-se ajdiférença percentualjapurada entre ovalor originalmente consente da proposta do
Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro. -

''&c •- '

7.10. As alterações de preços^ oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira,
serão publicadas no Diário Oficiai.

!clãusulapitavã-,do^'celamento"da ata de registro de preços [[2Z

8.1. o fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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8.1.3. Não aceitar reduzir; seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no
mercado; ;

I

I

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art.
87 da Lei 8.666/93; |

I

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei
8.666/93; |

8.1.6. For impedido de licitaré contratar com a Administraçãq.nos termos do art. je^ dalei 10.520/2002.
í- W i

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho.ou insti;urnento equivalenteno prazoestabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável; 1 í ' \]'\

8.2. A Ata de Registro de

da legislação pertinente,

8.666/93;

t -
í

i 1 - - í - .M 1
Preços.poderá ainda ser cancelada pela Admlnlstração-iinliateralmente, nos termos

especial peta ocorrência'̂ defuma das hipóteses cqnjidas nó, art. 78 da Lei n^
f, \ -

^ j ^ j j

8.3. o cancelarnehto de registró.nas hipóteses previstás,:assegú7ados^.o-cpntradjíórlo e .ampla defesa, será
formalizado por despacho da âutqrldádé competenteTlo órgão ge)"epçládor.' "

j ' ' . ' .V. 1 .; i V ••'/

} !
i i

8.4. Ocancelamento do registro de.prèços podjefá ocorrèhpor fatosupèrvéniente; decorrente de caso fortuito
ouforça maior, que prejudique ocumpriménWda atãT^dêvidamente.cómpròvadoV^e justificados:

8.4.1. Por razões de interessepúblicó; ou Jj jíi

8.4.2. A pedido do.forhècèdór. r

ii:
''•'-Tv

'ir i
•\X

8.5.0 fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de sèu reglstrb:dê^prèço quando:

8.5.1. Comprovar estar ImpossibÜítadq.de çurhprír^as .exigências da^Ata,--pôr oçoffêhcla de fato superveniente
que venha comprometer aperfeita execução cqntraTuaJ,';decorre'nté cÍe caso fortuito ou força maior;

'• •• . i-- L IÍm'"—tv \ 'i
lecedor, de: canj;ela^nieiito^dp"preçqVregistrad9 deverá serjformulada com
quinze) dias, ir)struídáNCom''a cortiprovação do fâtopu fatosjique justifiquem o

pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipàl.t;

8.6. A solicitação,-pelo
antecedência mínima de

for

15 '

K'
i. !
'i ffníí

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação dé sanção adrninistrativa quando
motivada pela bcorrênCla dé infração cometida pela. empresa^ obseryadosi os critérios estabelecidos na
cláusula nona deste Instrumento; - j "

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores,
mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada
através de publicação najimprensa oficial, considerando-se cancelado opreço registrado, acontar do terceiro
dia subsequente ao da publicação.

I

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigência. |
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ICLAUSUIA NONA r DAS OBRjGAÇÕES DA BENEFtCIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento
equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

j
9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e
seus anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se peios danos causadps_.direta „ou. Jndlretamente^^aqs^órgãos, .prenciadores e
participante(s) e/ou a-terceiros, decorrèntes de sua culpa ou dòlo quando da entrega do objèto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidide a fiscalização ou p;acompanhamento pelo contratante; { '

) 1 • I' - - ' í*' íl'* V ^ ^'
9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5: (cinco) dias corridds, á contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação equalificação cujas váiidades ençpntrem-^se vencidas;
9.1.5. Responsabilizár-se pelos encargos fiscair^comemlals .resultantes cla-;Contrataçãc>, e ainda pelos
encargos trabalhistas, previdenciários eóbrigàções\socíais[em^vigor,'.pbrlgando^se asaldá-los ha época própria,
vez que osseus furiclohário's hão m_ánterãp qualquer.yínculo émpregátício cpm^o.cpntratante; }

.-x-, -S > ,V ' ^\y//h V:pl )•;
9.1.6. Não subcOntratar, total oU;parcialmente,,p.objéto da contratação;''/í •

I " . ir"' \/m ^ ' Ti
i i' V"">' íU*'-' ' ' M

).1.7. Substituir, produtos, às suas; expensas, noltotahW^.em ;qarte,(do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou irícòrreções, no prazo máximò^dé 02l(dóis) días';úteis, a contar da data da
notificação, por produtos — "comcaracterísticas e garantialestaBèlecIda ho editale seus anexos;

' í \ 'y'] 1, -fj i
Hi 'rir™"—f ^ I 'rf.--9.1.8. Manter prepostp, ^aceito :pela|admÍnÍstração^^ dufanté tojSopperíodo.dekvigêhcia da

preços, para representa-la sempre",quefqr^necessário. - yt,/'

j 'v ' • 1 • •''' 'í Í''l '' ' j •
9.1.9. Comunicar a fiscalização do coiitratante,. por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas
execução do objeto ou ajlminêncià de fátoVque possam.prejudicar.a-pe^éitapxecução do|còntrato eprestar
os esclarecimentos necessários. i

ata de registro de

f
í • y

9.1.10. Arcar cóm todas as

assumidas, sem qualquer ônus páfà a Prefeitura.
despesas;-dJretas,.ou=,lndiretasjjdecorrentes dó curTíprlmentOj das obrigações

s
> V /

H j* "

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

[cláusula décima-QBHIGAÇÕES da PREFEITURA
10.1. A Prefeitura compromete-se a;

4Í-.5

p;;"

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente
identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

I
10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais; I

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o
envio da nota de empenho, aser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
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10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e
interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;
I

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados no mercado;j I
10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações
assumidas pelo fornecedor, aiém daqueles que.não.apresentarem condições de.serem.utilizados;

10.1.8. Demais obrigaçõeis definidas no Editál-e;anexos.

11, CLÁUSULA DÉCIMA P^RIMEIRA - DA UTIUZAÇÃÕ DA ATA DE REGISTRO DÊ PREÇOS POR ÓRGÃO OU
ENTIDADES NÃO PARTICIPANFÊS I

i j A - . . ^ ^ *'s ' ' *Í ' t '
11.1. AAta dé Registro de Preços poderá sef''uJil[zádá:pôr^quaJquer'órgão;ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do cer.tame-iicitatório,t"medÍa'nt^ prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidarhente com'Í3rovàda a.vá^ntagem. { '

11.2. Os Órgãos é entidádes dá.Àdmlnlstraçãq=PÚbIica,'que não participararh"do'Reglstro'dé Preços, quando
desejarem fazer uso dáj Ata de:"Règlstró de\PreçosK((Jeverão manifestar jseú interesse junto ao Órgão
Gerenciador da Ata, pára que este, através' da CCU; indique os po_ssívèÍs.fõrneçedò.res e respectivos preços a
serem praticados, obedecida á ordem declassificação.-,!" [

11.3. Caberá ;ao fornJcedL béneficiárlo^ da^^Ata^^de^ Registr^o^de"^ observadas ^ãsj condições nela
estabelecidas, optar pelajáceitaçãotqu não dos serviços, dècorrente''de _ácjésãò,^desde quejnão prejudique as
obrigações anteriormente assumidas. /i- !^l: /1' ? '

j '' •• • - - •/ [ '[
11.4. Oquantitativo decorrente,das;adesões.à Ata-de Registro de Préçps'nãp poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de^^cadá.item registràd^;na'Ata.'de RegÍstro-de .Preços; para oóçgão gerenciador e
órgãos participantes, independénternerite do núrneró-dé-orpc)^não'par^içipántès'̂ ^ aderirem (art. 22, §42
do Decreto n2 7.892, de 2013J alterado pelo òecreto n2 §.488,.de 2018);'-''' [ J '

11.5. As aquisições ou
entidade, a 50%^(cinqueri'ta ppricento) dós quàptitatjvÕs registrados na Ata de
gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §32 do Decreto n2 7892, de 2013,
de 2018);

I '5 - ti ' j
contratações adicionais á qúé se refere este item nãoipoderão exceder, por orgão ou

Registro de Preços para o órgão
alterado pelo Decreto n2 9.488,
!. V; >

- - - i 1 . - - j •
11.6. Após a autorização do órgão'gerenciàdor, o órgão não participante'deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada ern até' noventa dias, observado o prazo devigência da ata, conforme §62, do artigo 22
do Decreto n2 7.892/2013; 1

i 1
11.6.1. A Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA poderá autorizar, excepcionai e justificadamente,
a prorrogação do prazo Iprevisto no § 62 do artigo 22 do Decreto n2 7.892/2013, respeitando o prazo de
vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

I

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
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eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA,SEGUNDAI- DAS SANCdESjÀDMNISTRATIVAS"

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 Editai, em
conformidade com artigo da Lei N.s 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do
registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
que seu ato ensejar.

ÇU^l«yLAMÇIMATERÇEIRÃ-pAS D • (
. X.

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de suá interpretação serão sanadas de;açordo com o que
dispuser oEdital de-UcItaçãopue deu origem àesta Atá de Registro de Preçosíe aproposta apresentada pela
licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as|disposições do Edital sobre ás da proposta. ^

- - ?

r. i'--i13.2. Opresente registro decorre da adjudicaçã.^q^^rnitênte fprnecedof dó objeto disposto na Cláusula
Primeira, conforme quaritidades é espeçificações^óonstantés^no^Termo de Referência - Aiiexo 1do Edital da
Licitação que dèu òrigern a-^esta.lAta dé^.Registro^deiPreçpsrcpnfórme;;déclsãq'̂ o Pregòèirp
Central de Licitação,'lavrada em Ata eliomologação pelò prdenador^dé^Desp'esa.>-,^^j ^*

I J 1 • 'r "t" >' -!" f i
13.3. Para ps.casps pmissos será/aplicada ai leglslaçãp que cpuber,vobeãeçidas,as disposições previstas na
Lei ns 8.666/1993.e 10.520/2002 esuas alterações eDecrétoTede^raí^7(892/2011 ' "

I I I ^ I \ " Í I

da Comissão

CLÁUSUU DÉCIMA QUARTAI- DOFORO

14.1. Para dirimir as questões Oriundas deste Registro de Preços, fica elèito djlForo da Comarca de SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA.

S \
i.. íí f;'

presente Ata, assinam esteEpor estarem de pjenoje cpmunT-acdrdp com'as disposições éstabelècldasxtja p
instrumento, em'três vias de'LÍgüahêpr e.forma| para.um só^feito..•

>SÃ0:JG)Ã0:D0S PATOS/MA, 28 dé setembro de 2021.

Ul// • Kairo Coelho de Sousra Corrêa'Kaifo Coelho dêSou^ Corrêa^
SeçretáopjM un jçi de-Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DB^O JOÃO DOS PATOS
órgão Gerenciador

i, '•!

i. • I

y

e/é^
FRANCISCO DAS CHAGAS ^A SANTOS FILHO

CNPJ n° 28.863.258/0001-30
Fornecedor Registrado
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