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ATA DE REGISTRO PE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N» 005/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N» 005/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 001.0000639/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIOPAL DE SAÚDE DE PIRACURUCA, DE
ACORDO COMASQUANTIDADES EESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNaA DESTE EDITAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público,
CNPJ 06.553.887/0001-21, como sedeadministrativa na Cidade de Piracuruca-PI, porintermédio
da Secretaria Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno^ còm sede na Av. Cel.
Pedro de Brito s/n, centro, Piracuruca-PI, inscrito no CNPJ n® 11.837.925/000VQ8/ neste ato
representado pela lima. Sra. RUANA PRISCILA SPINDOLA MELO TRINDADE; Secretária
Munidpal, portadora do CPF: 002.300.953-90, órgão gerenciadordo SRP, doravaiitèdenominada
DETENTOR/CONTRATANTE, e de outro ladò, a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS
LTDA ; inscrita no CNPJ: 02.248.312/0001-44, sediada na Rua Governador 'V^aladares, n® 104,
Chácaras Reunidas, São José da Lapa - MG, representada por seu representante legal a Sra.
ALESSANDRA XIMENES DE MELÒ REZEl^E, portadora do CPF: 8^.5891866^^ doravante
denominadas BENEFICIÁRIA/CONTRATADA, com fundamento, no Processo
Administrativo n® 001.0000639/2022, Pregão Eletrônico n.® 005/2022, n^ forma daLei n° 10.520,
de 17/07/Ò2 e,: Decreto Federal 5.450, de 31/^005, Decreto Federal 5.504, de 05/08/2005, Lei
Estadual 6.80Í dè 07/01/13.Dec. Estaduafn® ÍIVSÍÔ de 30/03/04, Decreto Estadual n® 11.319/04,
subsidianamente a Lei n® 8.666/93, e demais normais pertinentes ao objeto dó certame, para
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTE RÁPIDO COVID-
19,para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPÁÍ DE SAÚDE DE
PIRACURUCA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

1- OBJETO

O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão
Eletrônico n® 005/2022, com objetivo de disponibilizar a Prefeitura Municipal de Piracuruca e/ou
Órgãos aderentes, preços para posterior e oportuna contratação de empresa para REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

PIRACURUCA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. - aserem entregues emsua
totalidade, parceladamente ou não os preçosregistradosnesta ata, conforme abaixo:

1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EQUANTIDADE ESTIMADA
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EMPRESA: CEPALAB LABORATÓRIOS LIDA, inscrita no CNPJ: 02.248.312/0001-44.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

12.000

TESTE RÁPIDO COVID-19 TESTE
ANTÍGENO (TESTE SWAB)
Kitespecífico para diagnóstico
de COVlD-19, teste rápido do
tipo Ag para detecção

qualitativa de antígenos de
SARS-COV-2 em amostras de

Swabda nasofaringe. O kit
especifico para diagnóstico de ' 12.000
COVID-19 deve possuir e
apresentar o número de
registro na ANVISA, !
Sensibilidade mínima 84%.

Especificidade acima 95%.
Leitura entre 2 e 15 minutos.

Cada Kit deverá conter um

dispositivo de teste, um sachê
dessecante com sílica gel,
tampão de extração, tampa
filtro, swab estéril e instruções
deuso. Validade 12 meses.

VALOR TOTAL ESTIMADO RS 78.000,00

R$6,50

1.3 As despesas correrão porconta de recursos oriundos, conforme segue:

3.3.90.30.00 PROPRIO, FMS e HOSPITAL

TOTAL

R$ 78,000,00

1.3.1- Os bens, objeto desta licitação será solicitada diretamente à(s) detentora(s) da(s) Ata(s) de
Registro de Preços, sem a cobrança de encargos, alugueres ou ônus, de qualquer natureza,
conforme a disposição dos lotes, itens e subitens e ainda indicações constantes das relações do
anexo I deste edital.

1.3.2- Todos os ônus decorrentes do reparo ou substituição de materiais fornecidos deverão ser
realizados às exclusivas expensas da(s) detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços, sem
quaisquer ônus ou encargos para o Contratante, e deverão ser realizadas no prazo máximo de
05(cinco) dias úteis, contados do pedido formal das unidades usuárias ao(s) detentor(es).
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1.4 - Os serviços e se for o caso os materiais deverão ser entregue, após solicitação formal,
gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PI para qualquer das
unidades dos órgãos e entes estatais(s) nos endereços indicados pelas unidades requisitantes,
dentro do Município de Piracuruca - PI. Caso a solicitação refira-se à entrega a ser realizada em
municípios diversos, a(s) detentora(s), caso necessário, deverão acrescer os custos
exclusivamente indispensáveis relativos ao frete, valores que deverão passar sob o crivo do
órgão/ente solicitante.

1.5- Desde a data da assinatura da(s) Ata{s) de Registro de Preços, a(s) detentòra(s) se obriga(m)
adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar a satisfatória
prestação dos serviços objeto desta Ata, de forma que, em nenhuma hipótese, o abastecimento
das diversas unidades requisitantessoframqualquer soluçãode coiitihuidade.

1.6 - A Prefeitura Municipal de Piracuruca não se obriga a firmar as contrataçõesqu^e poderão
advir do. Registro de Preços, ficando-lhê facilitada a utilização de outros meiosi!respeitada a
legislação:relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do,registro prtíerência em
igualdade de condições.

2.DA SÒLÍCITAÇÃO. EDA PRESTAÇÃO DÊ SERVIÇO ÉDO FORNECIMBNTÒ

2.1. Da Sòlicitação:

Os órgãos/entes deverão emitir Ordens de fornecimento (OF) - ou instrumento equivalente -
contendo quantidade, discriminação do material, preçounitárioe total e prâzd defornecimento,
com conseqüente Empenho Prévio, aos detentores da Ata, depois de consulta formulada à
SecretáriaMunicipal de Administração e Finanças, responsável pelogerenciamento do Sistema.

2.2. Da Prestação de Serviço

Caso sejanecessário prestação de serviço relativo ao objeto desta Ata os órgãos/entes deverão
emitir Ordens de fornecimento (OF) - ou instrumento equivalente - contendo quantidade,
discriminação do material, pirèço unitário e total e prazo de fornecimento, com.conseqüente
Empenho Prévio, aos detentores da Ata, depois de consulta formulada à Secretaria Municipal
de Administração e Finanças, responsável pelo gerenciamento do Sistema.
Os serviços serão executados em conformidade com o Projeto Básico/Termo de Referência nos
prazos e especificações como se aqui estivesse transcrito.

3. DO MATERIAL

3.1 Os produtos/materiais, a ser fornecido, no caso de não estejam previstos na substituição de
acordo com o Termo de Referência, deverão ser precedidos de autorização prévia do Setor de
Manutenção e aprovados pela Direção Administrativa da Prefeitura Municipal de Piracuruca,
e em total conformidade com as especificações constantes do anexo 1 do edital de Pregão
Eletrônico em tela.
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4. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

4.10 prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da publicação da respectiva Ata, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que
haja interesse da Administração, devidamente justificada e aceitação da parte, conforme prevê
§1° do art. 3°da Lei Estadual n" 6.301 de 07/01/13 c/c o parágrafo único do art. 20 do Decreto
Estadual n« 11.319/05.

4.2 A(s) detentoria(s) (Empresa) da Ata de Registro de Preçosdeverá mamíestar,por escrito, seu
eventual interesse na prorrogação dp ajuste,,antes do término da vigência desta Ata. A ausência
do pronunciamento^ deritro dò prazo, dará ensejoà Administração, a seu exclusivo critério, de

promover :no.vá :Ucifàção, dp lote, Itém é/oú:;súbitém, descabendo .à detentor^ o direito a
qualquer recurso oú indenização.

4.3. A PRÇFEITLJRA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PIAUÍ, no atendimento de interesse

público, fiça assegurado o direito de exigir que ã detentora, conforme p cáSo, prossiga na
exeçúção-do ejuste, pelo períodode até 90 (noventa) dias, a fimde se evitarbruscainterrupção
nos serviços, caso esta Ata com força dè çòntra seja prorrogada, na;|orma dò subitem
ácimá. :

5. PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA

5.1. A empresa detentora do registro de preços deverá fazer a entrega dos matérias no local
indicado pesla secretaria requisitante em até 03 (três) dias úteis, contados dpériido dá ordem de
fornecimento, sob pena de cancelamento dos mesmos.

5.2 Para retirada de cada OFe nota de empenho ou mesmoa Carta Contratoperante a unidade
requisitante, á detentora da Ata de Registro de Preços, caso exigido por lei é a critério da
Contratante, deverá apresentar à CND e o Certificadode Regularidade do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (documentos originais).

6. UNIDADES REOUISITANTES;

6.1 O objeto desta licitação poderá ser requisitado pela Prefeitura Municipal de Piracuruca ou
pelas Unidades Federais, Estaduaise municipaispor meiosdas Secretarias de Estado, inclusive
entidades da Administração Indireta interessadas, durante a sua vigência, desde que com a
devida anuência da(s) detentora(s).

7. PENALIDADES

7.1 A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certameou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução deseuobjeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometerfraude
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fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACURUCA - PIAUÍ, impedindo de licitar e/ou contratar pelo prazo de até5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, e sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominações legais.
7.2 Aspenalidades administrativas aplicáveis à contratada, previstas nosarts.81,87,88 e seus
parágrafos, todos da Lei Federal n" 8.666/93.

7.3. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será
calculada sobre o valor dos bens e/ou sérviços hão concluídos, competíndò sua aplicação ao
titulardo órgão contratante observando os seguintes percentuais:
a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15
(quinze) dias; e
b) de 0,5% (dncodédmps por cento), por dia de atraso a partirdó16" (décimo sexto) dia, até
o limite córrespotidentè a 30 (trinta) diasp; , : . !

pof cento), pòr,dia;de atraso a partir do 31° dia (trigésímol^nmédrd^ia, até o
limite cü^ièspondente a 60 (sessenta) dia8> findo o qual a contratante resonidifá o contrato
correspòhdente, aplicando à contratada asdemais sanções previstas nà LeiFederaín"8.666/93.

7.4. Seráaplicada amulta de1,5% (um eméio pbrcentro) sobre ovalor dacohtrãtação, quando
acontitetáda: - '

P^i^star informações inexatas ou obstecular o acesso à fiscalização da íContratante, no
cümpninento de suas atividacies; v í '
b) dèsatender às determinaçõesda fiscalização da contratante; e
c) cometer qualquerinfração àsnormaslegais federais, estaduaisemunitípais,respondendo
aindapelas multasaplicadas pelosórgãos, çpinpetentes em razãoda infração cpmetida.

7.5 5. &rá aplicada multarde 2% (dois por cento) sobre o valor da çpntí:àtação quando a
contratada: .j;,
a) : executar os serviços em desacordo com o projeto básico, nomas e técnicas ou

éspecifícações, independentementeda obrigação de fazer as correções necessária, às suas
expensas;

b) não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência,
negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos à contratante ou a terceiros,
independentementeda obrigação da contratadaém reparar os danos causados;
c) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia,
dolo ou má-fé, venha a causar danos à contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigação da contratada em reparar os danos causados.

7.6 ADVERTÊNCIA

a) a aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:
a.l) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desdeque
acarretem pequeno prejuízo ao Estado do Piauí, independentemente da aplicação de multa
moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
a.2) execuçãoinsatisfatória do objetocontratado, desde que a sua gravidade não recomende o
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enquadramento nos casosde suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
a.3) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das
atividadesda contratante,desde que não sejampassíveis de aplicação das sanções de suspensão
temporária e declaração de inidoneidade.

7.7. IMPEDIMENTO DELICITAR ECONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
a) o impedimento de licitar e contratar coni a PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACURUCA - PIAUÍ pode sct aplicada aos licitantes e contatados cujos inadimplementos
culposos pre|iidicárem o procedimento liçitátório ou a execução do cpntratp, por fatos graves,
cabendo deféSa prévia, no prazo de.05 (cinco) dias da data do recebimentoda intimação;
b) a penalidade de impedimento de lidtar e contratar nos seguintes prazos e situações: b.l)
por 01 (um) ano nos seguintes casos:
b.l.í) atraso no:cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que
tenha acafretadòprejuízos sigiüficativos pàraá PREFEITURA MUNICIPAL E)E PI|IACURUCA
-PIAUI;V_: •' "'a %
b.l.2) execução insatisfatória do objeto desteajuste, se antes tiverhavido aplicà^o da sançãode
advertência,. ' I '
b.2) dè 01 (um) até 03 (três) anos: .Aí
b.Zíl) qtíródo a contratada se recusar arassinarto contrato dentro do prazoíes^belécido pela
contrátàrite; •••-.. '/' í"- ' - 'O

b.2.2).d^ar deentregar ouapresentar doçurnentação falsa exigida nocertame;; •-
b.2.3) 'èiisejáíf o retardamento daexecução doseuobjeto;
b.2.4) não manter a propostá. •
b.3) ; .porimáis de 03 (três) até 05 (cinco) anos, quando a contratada: b 3?I) não concluir os
bens/se^ços contratados; Íí V í'
b.3.2) 'talhár tou; fraudar a execução dp contrato Oü com qualquer òutrã 'iffégúlaridade,
contrariando disposto no edital de licitação, não efetuando süá substituição ou correção no

^ prazo determinado pela contratante;
b.3.3) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ou cometer quaisquer outras
irregularidades que acarretem prejuízos ao Estado, ensejando a rescisão do contrato ou
frustração do procedimento lidtatório;
c) independentemente dassanções advertência, multae impedimento de íidtaTe contratar
com o Estado do Piauí, a licitante pu contratada está sujeita ao pagamento de indenização por
perdas e danos, podendo ainda a contratada propor que seja responsabilizada:
c.l) civilmente, nos termos do Código Civil;
C.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exerddo
profissional a elas pertinentes;
C.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

7.8. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes
que tal penalidade seja descontado de seus haveres.

7.9. As sanções serão aplicadas pelo Presidente da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACURUCA - PIAUÍ, após garantida prévia e ampla defesa à contratada, no respectivo
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processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo
prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3® do art. 87 da Lei Federal
n® 8.666/93.

7.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e
assim, o seu pagamento não eximirá a contratada de responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.

7.11 Das decisões de aplicação das penalidáâés, caberá recurso nos termosdo inciso XVII do
art. 4® da Lei 10.520/02 c/c art. 109 da Lei-federal n° 8666/93, observados os prazos fixados no
primeiro diploma;

7.12 Os rêçurspá^déyem ser: maior autoridade da unidade que praticou o ato
recorrido/protòcolizadôs, nos dias úfeis,;rióliQrário de expediente riòrmal. '

a)Serão cotiheddos os recursos enviados petò correio, telex, fác-símüe, còrrmó eleüônico ou
qualqueroutro meio de comunicação, desdeque,dentro do prazo previstoemId, á peçainicial
original seja devidaifiente protocolizada nó órgão competente.

8. GONPICÕES DE REGEBIMENTÒ DO OBJETO CONFÒRl^ PREÇOS
REGISTRADOS NA ATA: '

8.1. O òbjéto da Atade Registro de Preços será recebido piela Unidade ireqüisitapte, consoante o
disjTostdno artigo73, inciso II, da Lei n® 8666/93, com as alterações intródüzidáspeláLei federal
n® 8.883/94 e demais normas pertinentes, dependendo danecessidade ecomple;tídade,do objeto.

8.2. O fornecimento do objeto registrado ocorrerá na unidade rêquisi^nté ou local por ela
designado, conforme discriminado na OF ou mesmo no histórico da Nota dè-Empenho prévio,
acompanhado da fatura ou nota fiscal de serviços.

9. èoNDIGÔES DETAGAMÉNTO

9.1. O prazo de pagamento será de até 30 (trintá) dias, contados da data do fornecimento do
objeto, assegurado que fica os valores de atualização por atraso no pagamento.

9.1.2. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares para cumprimento
das obrigações por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

9.2. O pagamento será efetuado preferencialmente por crédito em conta corrente,
excepcionalmente, por cheque nominal, observados os termos da legislação vigente.

10. READEOUACÃO DE PREÇOS
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10.1. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não serão
reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes
conforme previsão editalícia ou em face da supervenlência de normas federais ou municipais
aplicáveis à espécie para a praça de Piracuruca - PI.

10.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado
efetuada à época, da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos pela
detentora, serão sempre mantidóS, inclusive se houver prorrogaçãio dajidgência da Ata de
Registro de Pteços, assegurado'que fica o reajustamento após dóze (12j' inèses.

10.2.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permtmecer cornpatíveis com
os preços de mercado. Independente de provocação da :Prefeittua Mumcipdde Piracuruca, no
caso dé redução ríçs preços de mercado> ainda que temporária,';a detentora obriga-se a
comunicaro novo preçp que substituirá o então registrado, podendo estaagir de ofído.

10.2.1.1.Caso a detentora venha a se locupletar coma fedução efetiva,dèpreços de mèrcado não
repassáda à Administração, ficará obrigada á restituição do que tinha recebido indevidamente.

10.4. Qacompanhamento dos preços pela Prefeitura Munidpalde Kracuníça não desobriga
as uíüdadés reqmSitantes dè efetivarem pesquisa de mercado previamente ã contratação.

11. RÈáClSÃÒ DÁ Ata DE REGISTRO DE PREÇOS .

11.1. AAtadeRegistro de Preços poderá serrescindida, nashipótesesãcüahté descritas.
Pela empr^a CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA,inscrita noCNPJ: 02.248.31^0001-44, quando:

11.1.1. a detentora não cumpriras obrigações constantes da Atade Regístroíde Preços;

11.1.2. a detentora não formalizar contrato decorrente do Registro de Preçps óú não'retirar o
instrumento equivalente npprazoestabelecido, sea Administração nâòaceitar sua^ustificativa.

11.1.3. a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de
Preços;

11.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecuçâo total ou parcial da ata (OF ou NE);

11.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a
detentora não aceitar sua redução;

11.1.6. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela
Administração;

11.1.7. sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de
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habilitação e/ou qualificaçãoexigidas na licitação.

11.1.8. a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item
anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento à Detentora,
juntando- se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser
ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no DOE/PI, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado
dez dias após a publicação.- ^'

11.2. Pela DETENTORA, quando, .mediante solicitação por esçfitô, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigidas da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das
sanções cabíveis. ; .

II.2.1. Asolidtaçãóda detentora paracanceláinento do preço registrado deverá^riormulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das: p^alidades
previstas neste ir^trumehto contratual, caso Hãoaceitas as razões do pedido.

Ili2.2. Ã.rescisãq ou suspensão dapreista^ò dos serviços com fundamento no atógp 78, indso
XV (por fato dá contratante), da Lei n'' 8666/93 deverá ser notificada exprêssâ^ente a
contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

11.3. A Prefeitura Munidpal de PiraCuruca a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais batantesOlassifícadâs/para assumirem ofomedmento doobjeto daAta deRegistro de
Pre^i, desdfe|qi|® concordem com o fomedmento nas mesmas condiçoés prwostas pela(s)
détentora(s^'^f'"

12. ÁtlTORIZACÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBIETO DA ATA E

EMISSÃO DÀ RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO:

12.L O objètp da Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Titular da
Pasta a qual pertencer a unidade requisitante ou por quem aquele delegar competência para
fazê-lo, mediante préida e obrigatória pesquisa de preços, onde se verifique que o preço
registrado em ata encontra-se compatível com o de mercado.

12.2. A emissão da OS e Nota de Empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial,
bem como a elaboração de contratos, quando couber, serão, igualmente, autorizados pelo
Titular da Pasta à qual pertencer a unidade requisitante ou por quem aquele delegar tal
competência.

12.3. A contratação do objeto com preço registrado em Ata por entes da Administração
Indireta, obedecerão às mesmas regras dos subitens anteriores, sendo competente para tal o
Diretor/Superintendente da autarquia ou Presidente da companhia interessada, ou, ainda, a
autoridade a quem aqueles houverem delegado os respectivos poderes.
12.4 Caberá ao Setor de Engenharia da PMP a responsabilidade pela fiscalização contratual e
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recebimento dos serviços.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O compromisso de aquisição de bens só estará caracterizado mediante recebimento da
nota de empenho, carta-contrato ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Registro de
Preços.

13.2. Os órgãos e entes que aderirem a este Registronão sè obrigam^a.qtilizar exclusivamente
o registro de preço, umá vez ,que este não apresenta compromisso Re aquisição, podendo
cancelá-lo a qualquer momento, desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão
caiba reçruso de sua detentora ou qualquer indenização por parte do.Estado. .-

13.3 ,psj pi:eços regístrádós, nos termos-do § 4®? do artigo 15 da Lei n® 8666/94 têm caráter
orientati^p,<;(prèçD máximo). A pesquisa de.preço realizada deverá'tònsta» no
processd'j^é^ag^ento.''•, - J .

13.4.0spedidos àsdetentoras daAta, deverão's^efetuados através deQFousimpl^Nota de
Empenho, protocolizados ou enviados através de "fac-símile" ou outraforínasémelhante, deles
constando: data, valor unitário e quantidade, local para entrega, carimbo e: assinatura do
responsável da unidade requisitante, e, amda, data, hora e identificação de quem ps recebeu,
juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de requisição. í

13.5 Adetentora fica obrigada a atender todosps pedidos efetuados dUrapteá vigência da Ata
de Regido de Preços, e demais acréscimos,necessários conforme disposição legãl.

13.6. Caso os serviços prestados não correspondam às especificações editalítias e desta Ata,
serão rescindidos,sem prejuízo da aplicação das sançõesprevistas no edital é nesta Ata.

I3i7; O preçò a ser pago pelosórgãos e entes éo vigente na data em que o pedido .for entregue
à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data de entrega do produtõ,:na unidade
requisitánte, ou de autorização de readequação através do Sistema de Registro de Preços da
Prefeitura Municipal de Piracüruca, nesse intervalo de tempo.

13.8. Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber o pedido, este
deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se como efetivamente
recebido na data 24 (vinte e quatro horas) da data da postagem, para todos os efeitos legais.

A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à empresa CEPALAB
LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ: 02.248.312/0001-44, toda e qualquer alteração nos
dados cadastrais, para atualização.

13.9. As alterações contratuais obedecerão à Lei n° 8666/93, e suas alterações ou legislação que
as vierem a substituir.
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13.10. Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento do material conforme definido na sua
proposta e aceita pelo pregoeiro, sem prejuízo de todas disposições previstas no Código do
Consumidor.

13.11. Para soluciorrar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é competente, por força
de lei, o Foro da Comarca de Piracuruca, observadas as disposições constantes do § 6"do artigo
32 da Lei n° 8666/93.

Piracuruca-PI, 25 de fevereiro de 2022.

RUANA PRISCILA SPINDOLA MELO TRINDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratante

rCDAi AD Aulnadodcfomia cUgítal porLtKALAB CEPALAB LABORATÓRIOS
LABORATÓRIOS LTDAíi2Ma3i200oi«

LTDA:02248312000144 »22.03.0309;23;30

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Contratada
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