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PROCESSO ADMINISTRÁTM Ne. ne 2 0Z7OO4O /2027 -CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partlr da data de sua publicação no Diário Oflcial da Uniâo
ou do Estado do Maranhào ou do munidpio de Sáo Bernario/MA

pelo presente instrumento, o municipio de sâo Bernardo, estado do maranhâo, com sede
administrativa, na Drefeitura municioal,localizada na praca Bernardo coelho de almeida. inscrita no CNPI
sob o ne, 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável Francisco das chagas
carvalho, portador da édula de identjdade ne 572348 e do CPF ne 182.609.183-15, resolve, reSistrar os
preços da empresa: EM El' INSTITUT0 ElRELl, CNPI ne 3 2 626.743 /0001 -68, sediada na r Carlos Drummond
..ie Á,rr.i l adu, rra 2C palquc pianaito - int peralriz - itlÂ cep á5.9 i 7-i:'ll7, pol intcrn)úd iú de seu r.p reseoü|tL
legal sr (a) Fernando bastos dos santos filho, porudor(a) CNH ne 00171540096 Detran - MA e do CPF n!
785 410,??3-49.nas quantidades estimadas na seçào quatro desta ata de regisúo de preços, de a€ordo com
a ciassrficâçáo por elas aicançada por item, atendendo as condrçoes prevrstâs no rnstrumenb convocaóno
e a.s constântes desta ata de registro de preços, suieitando-se as partes às normas constántes da lei nc.
8.666193,lei ne 10.520/2002, decreto nq 70.024119,Iei complementar ne 123/2006 e suas alterações, e

em conformidade com as ílispôsitôes a seglrir

1.1 - A presente licitâção tem por obieto Registro de Preço parâ íutura prestação de serviços para realizaÉo
de estudo científico baseado no guia nacional de vigilância epidem iolóBica para atendimento da Prefeitura
Municipal de Sâo Bernardo/M4., conforme condiçôes e especiftcações constântes nesta Ata, no Editale seus
anexos.

1.1.1 - Este insu-umento não obriga aos ÓRCÃOS E ENTIDADES a Íirmarem contrarações nas quantidades
estlmadas, podendo ocorrer lrcltaçoes especihcas para aqurstçao dotsJ, ot edecldas a legrslaçao peÍtlnente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de íornecimento, em igualdade de condiçôes.

2.1 - A Ata de ReSistro de Preçot durânte sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da AdministraÊo inclusive autrrquias federais, estaduais ou municipais de órgàos públicos, estatáis ou
ainda dc ÍeSirre pr'ópliu que não tenha parúcipado do cer tarne iiciLatúrio rllediantc plcvia consuita do úr'Eão

gerenciador.

2.2 - 0s órgâos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem tazer uso da Ata
de Re8istro de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao órgão geÍenciador da Ata, para que este
indique os possiveis Íornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificaçào.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes nela
estabelecidas, opLii pela dceitação ou dão do forneainleilto, iirdepeirJetrtenrente dos qualtitativos
registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigaçôes anteriormente assumidas.

2,4 - As aquisições ou contrataçôes adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50oÁ

icrnquenta por cento] dos quantltatrvos regrstrados na Atr cie Regrsrro de Preços durante sua vrgéncra, e

ainda o quantitativo decorrente das adesões à atâ de registro de p|eços nào poderá exceder, natotâiidade,
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ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registuo de preços para o órgão gerenciador e
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3.1 - 0 gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeiü.lra Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 * A PresenG Ata terá validade de 72 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no fornal Oficial
do Estâdo/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de RegisBo de Preços é a Secretaria Municípal de Educação;

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Atã encontram-se
indicados na tãbela abâixo;

5.1 - 0s itens regisüados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente,

5.2 - O prazo máximo para entregâ será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Prefei§.rra Municipal de São Bernardo - MA

6.1 - Executar o fornecimento dentÍo dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com

as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento
das condições estábelecidas.

6,2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçôes se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verilicar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios nec€ssários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

ü1

Ne
ORD.

OBJETO oTn UND UNITÁRlO TOTAL

1
Ne de pessoas que serão entreústadas - Inquérito Epidemiológico

Und 7.000 67 ,00 469,00

2

Ne de pessoas que íarão exames laboratoriais como, HIV, Sífilit
Glicemia, Exame de próstâtâ - PSA, Dengue e Influenza und 7.000 7 5,00 52 5,00

J

Na mínimo de pessoas que farão exame antígeno para COVÍD - 19
(HOMri CARril und 7.0u0 '236,5 / 1.655,9e0,0u

VALoR TOTAL REGISTRAD0 R$: 2.649.990,00 (Dois milhões seiscentos e quarenta e nove mil novecentos e
noventa reais)
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6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execuÉo ou inexecução dos serviços obieto deste
edital e não a edmirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administraçâo no trabalho, previstas nas normas
regu lamentadoras perünentes;

6,7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os
ônus decorrentes. Tal fiscalizafro dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeiblra;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou preluízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a con[atada adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições
Iegais ügentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentadaj

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7.1 - Convocar a licitânte vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao objeto deste Editalj

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Noüficar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o
recebimento do ob.ieto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do regisho, enquanto pendente de IiquidaÉo
e qualque| t.rbrigação. Esse faui não ser'á geradrrr de dileito a leajustaDrento tle preços uu a atualizaÉu
moneláriaj

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execuSo das obrigações assumidas pelo contratado.

8.1 - O pagamento será efebrado ate 30 dias após a emissão da nota hscal deüdamente atÊstada pela

Secretaria responsável;

8.2 - 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatur4 desffição do item fornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.
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8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolüdas ao
f'ornecedor, para as necessárias correções, com as informaçôes que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8,4 - Nenhum pagamento isentará o F0 RNECED0R/CONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitaÉo definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de útulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem ne8ociados com terceiros por intermédio da operafro de "factoring";

8.6 - As despesas bancáias decorrentes de transferência de valores para oukas praças serão de
responsabilidades do Confatado.

9.1 - 0s preços registrados manter-se-ão inalterados pelo perÍodo de vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendo{he no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - 0s preços registrados que sofrerem reüsão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diÍerença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
úgente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço regisEado seia superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, reduÉo do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fr-acassada a negociafo coir o pr-imeilo colouado a Pleíeitur a poder'á rescindil esta Ata e collvo(ar,
nos termos da legislação ügente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrâdos,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitâÉo em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado cúmpatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeiüra.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçôes;

a) Quando o fornecedor nâo omprir com as obrigaçôes constantes no Edital e nessa Ata de Registro de

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administÍâtiva da Notâ de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a Xll, XVII e XVIII do arL 78 da Lei 8.666/93;

c) êm quaisquer hipóteses de execu ção total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste

regisfo;

d) os preços lcgistlados se apresentàI erlr sul,elior es aos praticados no tIteI càdo;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

0 descumprir qualquer dos iêns da cláusula sexta ou sétima.
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L0.2 - Ocorrendo canc€lamento do preço regisfado, o fornecedor será informado por correspondênciâ, a
qual será juntâda ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jornal 0ficial do Estado/MA, considerando-se cancelâdo o preço registrado a partir da
última publicação.

10.4 - Â soliciiaçâo cio fornecedor para cancelarnento rios preços registradas poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultândo-se a esta neste caso, a aplicaÉo das penalidades previstas no Edital,

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atiüdades do Fornecedor, relativas
ao fornecimênto do item.

10.6 - Caso a Prefeibrra não se uülize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execuçâo e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o Fornecedor cumpra integralmente
a condição contrah.ral infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipótesesi

a) Por decurso de prazo de validade;

11.L - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, fibutos incidentes, tâxa de administrâção, serviços, encargos sociais, txabalhistas,
seguros, fretes, lucro e ouhos necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de Registros de
Preços.

12.1 - O descumprimento injusüficado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeitâ à

contratada a multat consoante o caput e §§ do arr 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de
Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6q (sexto) até o limite do 104 (décimo) dia multa de 04% (quâtro por cento), caracterizando-
se a inêxecução totâl da obrigação a partir do 11e (décimo primeiro) dia de ah"aso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no arl 87, I. III e lV da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretâria Municipal de Educafo
poder'á, galantida a prévia e ampla defesa aplicar'à Contratada urulta de aÉ 10% (dez pol cetrto) sobre o

valor adjudicado;

12.3 - Se a adiudicatária recusar-se a reürar a nota de empenho injusüficadamente ou se não apresentar
siü.ração regulâr no ato da feitura da mesmâ, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de ate 10%o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitaçôes e impedimento de contratar com o Município de
São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,
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12.3.3. Declarafo de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 - A lic,tante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentaÉo falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou comet€r fraude fiscal, garantida
préúa e ampla defesa, ncará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos
e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitârá o seu descredenciamento do Cadastro de
FoloeL-eduíes do Eskdo por igual período, sem prejuíz<t <la atfio pend correspondeoLe oa fonna da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticament€ descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida dejuros moratorios de 10lo (um por cento) ao mês. Caso a mntratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 fcinco)
dias uteis, contados de sua intimaÉo, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, sêus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seiâ inscrita nâ
dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

1,2.6 - As multas previstas nestâ seção nâo eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao MunicÍpio de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, contados
da intimaÉo por parte dâ Secretariâ Municipal de Educação, o respectivo valor será descontado dos
créditos que esta possuir com a Secretâria Municipal de Educação, e, se estes não forem suficientes, o valor
que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do
Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincol dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, denEo do mesmo prazo,

13.1 - As infrações penais tipiRcadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo iudicial da forma legalmente
preüsta, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Atâ de Registro de Preços, correrâo
à conta de dotaÉo orqamenúria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, às

quais serão elencadas em momento oporuJnoi

15.1 - As paftes ncam, ainda, adstritas às seguintes disposições;

| - Todas as alterações que se nzerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo a presente Ata de Regisfo de Preços,

Il - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregâo
Eletrônico ISRP nq.029/2O21e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem preüa e expressa autorizaÉo da Prefeitura.

üt
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16.1 - As partes contxatantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhãq como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que
não puderem ser resolvidos pela úa administrâti , renunciando a qualquer ouEo, por mais priülegiado
que seia.

16.2 - e porestaem de acordo, as
um só efeito legal, ficando uma
8.666/93.

partes Íirmam a presente Ata, em 03 (ffis vias de i teor e forma para
via arquivada da sede da do Art 60 da Lei

05 de agosto de 2021.
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