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Subcláusula Segunda

-

Câberá âos órgãos parlicipanlcs, as atribuições abaixo:

I - tomar conhecimento da atâ de registro de preços, inclusive das alteraçôes porventuÊ ocorridas,
quândo do seu uso, o coneto cumprimento de suas disposições;
II - indicar o gestor do contrato, quando for o caso, ao qual conpete as atribuições previstas no âÍ. 67 da Lei Fed€ral n' 8.66ó, de
2l dejunho de 1993;
lll - aplicar, garanlida a ampla defesa e o contradilório, as penâlldades decorrentes do dcscunprinenlo do pactuado na a(â de
rcgislro de preços on do descumprimento das obrigações coútratuais, em relação às suas própíias contralaçôes, iníonnando âs
c(on'i ,crrs âo órgáo geôrôr dô Ícgr(r'o dc preços.
IV - comunicar ao órgão gestor do registro dc prcços, poÍ meiô de docümento formal, â constâtâÇâo de preço de mercâdo inlcrior
ao prcço rcgistrado;
V - para cada contrataçâo, abrir o devido proccsso âdmi[islrâlivo, numerado e inslruido com âs nolmas e Legislação peÍincntc.
Subcláusula Terceha o detentor do rcgistro dc prcÇos. durânte o prâzo de vâlidâde destâ Ata, fica obrigâdo â:
â)
os pcdidos cfcluados pclâ Sccrctâriâ de Sâúde e demais órgão(s) ou entidadc(s) participântes do SRP, bem como
^lcndcr
aqueles
decorrentes de remaneJarnenlo de quantitativos registmdos Dcíâ Ata, durânle a sua v;8ência.
b) Fonrecer os produtos, por preço unitário regislÍado. nâs quântidades indicadas pelos paticipântcs do Sistema de Regislro dc

c) Rcspondcr no prâzo de â1ó 05 (cinco) diâs â consultas pela Secretaria dc Saúdc sobre Â pretensão de Órgãos/tsntidÂdes não
pâíicipânlc, dc âdcsâo â Atr.
d) Cumprn, quando for o caso, as condições dc garantia do objcto, responsâbilizando-se pclo pcíodo oferecido em sua proposla,
observando o prazo minimo exigido pela Administração.
e) Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido nâ execução do objeto conÍatual, cuja cordutâ seja considerada
indesejável pela fiscalização dâ conÍatante.

-DoS PREÇoS Rf,GISTRADoS
Os preços registrâdos são os preços unkários oferiados nas propostas dos detentores de preços dcslâ Atâ, os quais estão
relacionados no Mâpâ de Preços dos iters, anexo a cste instmmcnto e servirão de base para futurâs aquisições, observadâs âs
CLÁUSULA SÉTIMA

condiçôcs dc lncrcâdo.

CLÁUSULA OITÀVA _DA REVISÁO DOS PREÇOS RtrGISTRADOS
Os prcços Ícgistrâdos só poderâo ser revistos nos casos, em situaçõcs cm quc foÍcm âlteradâs as condiçôes do IncÍcâdo.
Subcláusula Prinreira - Constatada a existência de preço d. nrcrcado âbâixo dos preços registrados, ô órgão gestor do registro de

I - convocar o Iomecedor visando a negociaçào para a redução de preços c suâ âdcquação ao mercadoi
II - liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicação dc pcnâlidade, e cancelar o seu preço rcgistÍâdo para o item
objcto da ncgociação, quando cssâ for frustrada, rcspeitadas âs contmtações realizadas;

III - convocar os dcmais fomcccdorcs quc âssinâLrlm â atâ de registro de preços, em igual prâzo c nâs mesmâs condiçôes propostàs
pelo vencedor, para assegurar igual opotunidadc dc ncgociâçào.
Subcláusula Segunda - Quando o preço dc mcrcado tomar-sc supcÍiôÍ âos preços registrados, modiantc rcquerimento formal do
fornecedor, devidamenlejustificado e comprovado, o órgão geslor do Íegistro de preços poderál
I - rcvcr o prcço regisirado, cuja aplicação someDle oconerá nâs contÍatações posteriores ao rcccbinenlo do Íequerimento;
II - indeferir, por interesse da
o requerimento, e liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
^drninistrâçâô,
penalidade, desde que confinnada
â verncida.le dos moiivos e comprovantes aprcscntados, e desde que o requerimenlo ocolTr
antes da ordem de compra emitida;
lll ' convocar os demais fornecedores que assuaram a ata dc rcgislro de preços, em igual prazo e nas mcsnrâs condições propostâs
pelo vencedor, para assegurar igual opoíunidade de negociâçâo.
Subcláusula Tercena - O requerimento para revisão do preço superioÍ âos preços registrados somente scrá adnitido após 90
(novcnla) diâs da dâlâ de publicâção dâ atâ de rcgislro de preços, exceto nos casos de !ibutos ou cncârgos legâis criados, alterados
ou extinlos, bcm como a supcrveniônciâ de disposiÇôes legâis, quando ocoffidas após a dala dâ âpresenlâção da proposla. de
c{rmprovrda rcpercu§sAo no§ preços contrrtrdos, os quâis implicâÍào a revisão destes pala mais ou pârâ menos, confonne o caso.
Subcláusulà Quânà - Não hâvendo êxito nâs negociâções, o órgão gestor do registro de preços cancelaÍá o obieto do prcço
Íegistrado e comunicará aos Orgãos Participantes.
Subcláusula Quinta
Paíicipanles.

CLÁUsULA

-

Caso hãja alteraçao do preço,

o órgào scíor do resistÍo de preços .ornunrcâra u ldtu dos órgàoc

NoNÀ Do CANCT]LAM!]NTo Do RECISTRO DE PRtrÇOS

Os preços registrados na presente Ata, podcrào scr cancclados dc pleno direito, nâs situaçôes abaixo:

Subcláusula Primeira - Quando o fomcccdor:
I - dcscumprir as condiçõ€s da ata de rcgistro dc prcços:
II - nâo assinar a ordem de compras ou serviços, não retirar a nola de empenho ou instrumento equivâlente ou recusar-sc a rcalizâr

as contrâtâçôes deconentes do Registro de Preços, total ou parciâlncntc, no prazo esiâbel€cido pela Administraçào, scnr
justifi cativa accitávcl;
III - nào aceliaÍreduziÍ o seu preço registrado, na hipótesc dcstc sc tomâr superioraos praticados no meÍcâdo;
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IV - for libeÍâdo do compromisso, nos termos da Cláusulâ oitsva, inciso Il, da subcláusula primeira ou inciso lt
V - sofrer sanção prevista nos temros do an. 87, incisos III
Federâln' 10.520, de l7 dejulho de 2002;

e

IV,

dâ Lei Iederal

Vl - for por râzões dc interesse público, devidamenle fundamenlâdas;
Vll - lor amigável, nos tennos do ârt. 79, inciso ll. da Lci Icderal n" 8.666,
VIII " for por ordemjudicial.

de

n' 8.666, dc 2l

2l

de

de

dd

íobcláusr1h

junho de 1993, do aÍt. 7" da Lci

junho de 1993t

Subcláusula Segundâ - O fomecedor poderá, ainda, solicitar o cancelamento do preço registrâdo nâ oconência de câso fortuilo ou
íorçâ nâior. devidâmcnte comprovado e juslificâdo.
Subcláusulâ Torccha - O cancelânento de preço registrado, será formâlizâdo por despacho da autoridade competente do órgào
gestor do registro de prcços, asscgurado o direito à âmpla deiàsa e âo contrâditório, e sln comunicâção será feita por escrito,
juntando-se â cópiâ nos âuios quc dcrâm origcn ao Registro de Prcços.

cLÁusuLA DÉcrMÁ -DAs coNDtÇÕEs pARÀ Á ÀeursrCÃo
As aquisiçõcs dos produtos que poderão advir destâ
de Rcgislro de PÍcços serão formâlizadas por meio de inslrumento
contrâtual ou instrumento equivâlenle dc conlrâlo â scr^ia
cclcbrado cntrc o Município dc AÍâcâti, âlmvós dâ Sccrctâriâ dc Sâúdc

-Küxu*xd+.

/órgão participantelnteressâdos c o forncccdor.
Subcláusula Primeira Câso o fomcccdor clâssificado em prirncrro hgar. nâo cumpra o pÉzo cstâbclccido pclâ Sccrciâriâ de
Sâúdc c demais órgãos paÍicipântes, ou se recusc â cfcluâr o fornccimcnto, tcrá o scu rcgistro dc prcço câncelâdo, sem prejuizo
das demais sânçõcs prcvislas em lei e no instrunrento conlrânral.

Subcláusula Segundâ

-

Ncstc caso. o órgio participântc comunicará a Secretaria de Saúde, competindo a esta convocar

succssivamente por ordem d€ classificâÇÀo. os dcmâis fonrcccdores.

CLÁUSULA DÉCITTÀ PRIMtrTRA - DA ENTREGA E Do RECEBÍIIIENTO
Subcláusula Primeira - Quânto à entregâ:
a)Os bens licirâdos deverão scr cntrcgucs alé 07 (sete) dias úteis, a contar

da

cxpcdiçãô

da ORDEM DE

COMPRA/AUTORIZAÇÂO DE FORNECIMSNTO pela adrninisnação, no local consignado na ORDEM /AUTORIZAÇÀO.
b) O fornecimento dos bens licilâdos poderá ser feilo de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a necessidade do

órgão interessado duranle

o

prazo

de

contratação, medlânte

ê

expedição

de

periódicas ORDENS DE

COMPRAS/FORNECIMENTO, pclâ Secretaria Gestora, constando a quantidâde de produtos a serem entregues até 07 (sete) dias
úteis. a contar da dâtâ de rcccbimcnto da ordem de compra.
c) Os atrasos ocâsionados por motivo de força maior ou câso toÍtuitô, desde que justificâdos até 02(doi, dias úteis ântes do
ténnino do prazo de entrega, e aceitos pela contrârantc, nâo scrão considcÍados como inadimplemenlo contÍatual.

- Quânto âo recebiorcrto:
a) PROVISORIAMENTE, mcdiânte recibo, para efeito de posterior verificação da conformidêde do obj€to com as especificações,
devendo ser feito porpcssoâ clcdc,ciâdâ pela conÍatante.
b) DEIINITIVAMENTE, sendo expedido lcrmo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do
objeto, ccÍifioando-se de que todâs âs condiçô€s cstabclecidas foram atendidas e, consequente aceitaçào das notas fiscais pelo
gestor da contrâtâçâo. devendo hâver rejeição no caso de desconfomidÂde.
Subcláusula Scgundâ

CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA _ Do PAGAMf,NTO
O pagamento advindo do obteto dcsta Ala de Registro de Preços será proveniente dos ÍecLrÍsos dos órgãos paniciprntes e será
efeluâdo â1é 30 (trirta) dias, contados da dalâ dâ âprÊsentaçào dn not,r fiscal/fatura devidamente aleslada pelo geslor da
contrêlâçào, mediânie cÍédilo cm conta correnle em nome da conlratâda, enr banco que esie vier a nlformâr.
Subcláusulã Prnneira A notâ fiscal/falura que apresente incoreçôes será de!ô1vida à côntrâ1adâ pâra âs devidâs coreçôes Nesse
càso, o pmzo de que trata o subitem anterior começará a fluir a paÍrr da data de apresentação da nota fiscal/tàtura corrigida.
SubcLáusulà Segunda Não será efexrado qualquer pâgâtnenlo à conlrâtâda. cm câso de dcscumprnneDto das condições dc
habilitação e qualificâção exigidas Da licitação.
Subcláusula lercenâ E vedâ.Iâ a realização d€ pagamento anles da execução do objeio ou se o mesmo não estiver de acordo
con1 as especificações do Anexo
Termo de Relerôncia do edirai do Pregão Eletrônico n'08.001/2021,SEDUC.
Subcláusula QuaÍa No caso de alraso de pâgamcnto, desde quo a contratada nào tenha conconido de alguma fomd para tanto,
serão devidos pela contratanie, encargos morâtórios à lâxâ noDinâl de 06% a.a. (seis por cenlo âo â.o), câpilalizâdos diâiarncnte
em regime dejuros simples.
SubcLáusulâ Quinti O valor dos encârgos scLá calculâdo pclâ tómrula:
NxVP. ondci EM = Irncargos moraiórios
devidosi N:Nírmcros de dias entre a dalâ previstâ pârâ o pâgaNorlto cado cfctivo pagamcntot I
indicc dc compcnsação
financeira = 0,00016438: c VP = Valorda preslaçâo em atraso.
Subclátsula Sexta Os pagamentos encontrâm-sc ânrda condicionados à aprescntação dos seguintes comprovanles:
a) Certidão Conjuntâ Negativx dc Dóbitos relâtivos aos Tributos Federais e à Dívida Aliva da União, inclusive Conlribuiçô€s
Sociais; Certidâo Ncgativa dc Débitos EstâduÂisi CeÍidào Negalivâ de Dóbitos Municipais; Ccrtificado dc Rcgularidade do FGTS
CRFi Certidão Ncgativa de Débitos Trabalhistâs CNDT.
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Subctáusuta Sétima - Toda a documemação exigida deverá ser apreseniada em originâl ou por qualquEr píoLr*o Jc reprogrofia.
autenticada em cartório compctcnte ou publicação em órgào da imprensa oficiâI. Caso esta documentaçào tenha sido enitida pela
lntemel, só será aceita após a confirmâção de sua âutenticidade.

CLÁUsULA DÉCIMA TERCEIRÀ DAs sANÇÕEs ADNIINIsTRATIVÀS
O fornecedor que descumprir as exigéncias estrbelecidas ncslâ âtâ de registro de preços so]}erâ sânçôes âdminislrativas.
Subcláusulâ Primeirâ O fornecedor que praticar quâisquer das condulâs previstas abaixo, sem pÍejuízo dâs sanções legais nâs
csferâs civil c criminâl, eslârá sxjeito às seguintes penâlidâdesl
L não assinar a ata dc rcgislro dc pÍcÇosi
IL não entregâr a documentaçâo exigida no editalt
IlL apresentâr documentâção fâlsa;
IV, causâí âtrâso nâ execução do objeto contÍâfuâl:
V. nâo mântiver â propostâi
VL fâlhâr nâ cxccuÇão do contrâto;
VlL fraudar a execução do contrato;
VIIL comporlar-se de modo inidôneo;
Ix. declârar infonnações fâlsâs, e
x. comeler fraude fiscal.
â) Multa de l0% (dez por cento) sobre o preÇo torâl doG) item (n, registrado(s).

b)

Irnpedimento de licitâr

e contratâr com â AdministÍação,

sendo, cntão, dcscredenciâdo

no cadaslro de forncccdorcs

e

prestadores de serviços do municipio de Arâcâti, do Estado do Ceará, pelo prazo dc ,tlé 05 (cinco) ânos, enquanto pcrdurârem os
motivos determinântes da puniÇão ou atê que seja promovida a Íeabilitação pcranlc â própriâ âutoridade que aplicou â penâlidâde,
sem prejuízo dâ multâ previstâ neste instrunento € das demais cominaçõcs lcgais.
Subcláusulâ Scgunda - O fomcccdor Íccolherá l} muXâ por rneio de DocumenÍo de AÍccadâção Municipal (DAM), podcndo ser
srlbíituido por outrc insrrumcnto legâ], em nonre do órgão contratante. Se nã., o fizcr. será cobrada em processo dc cxccução.
Subcláusulâ TerceiÍa Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da arnflâ defesa e coitraditório, na formâ da lei.

CLÁUsULA DÉCIMA QUARTA - D{ FRAUDF F DA CORRI PÇÃO
O detentor de preços regislrado deve obscnar e fazsr observar, poÍ seus forneccdotcs c subcontratâdos, se admitidâ
subcontrâtação, o mâis alto pêdrão de ética durante todo o proccsso dc liciiâçâo, de contratação c dc cxecuçào do objeto
contrâtual. PâÍâ os propósitos destâ c1áusula, deflnenr-se as sesuiDlcs práticâs:
a) "pÍática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, dircta ou nrdiretameDte. qualquer vantagenr com o objetivo de nrfluenciar
a açâo de senidortúblico no processo de licitação ou nd cxccução dc contrâto;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissâo dos falos, com o objetivo de inÍluenciar o proccsso dc licitação ou de execução

c) "prálica conluiâda": esquemâlizâÍ oü cstxbclcccr um acordo entre duas ou mais

licitanlcs,

conhecimento dc

representantes ou prepostos do órgão licitador, visando eíabelecer prcços cm rlivcis al1ificiais e nâo-compelitivosi
d) "prática coercitiva": causar dano ou amcaçar causaÍ danc,, diretê ou indiretamente, às pcssor$ ou sLrâ pÍopriedade, vrsando
influenciar suâpaÍicipâçào em um processo licitatório ou afetar a execuçâo do contmto.
Subcláusulâ Píneirà O contrârânte, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções admiÍistrativas pertinentes, prcvistas nà Lei

-

Federal n'8.6ó6, de 21 de junho de 1991, se comprovar o envolvimcnto de representante da empresa ou d! pessoa íisica
contratada cm práticas conuptas. &aüdulenlas, conlüiâdxs ou coercitivas, no decorcr da licitrçãô, sem prejuizo das demais
medidas administrativas. criminàis e cíveis.

CLÁUSULA DÉCÍMA QUINTA

- Do FoRo

Fica eleito o foro do município de Aracati. Eslado do C!ará, parâ coúec€r das questões rclacionâdâs côm a prcsente Ata que nào
possam ser resolvidas pelos meios administralivos.

Assinâm esta Arâ, os signatários relâcionados e qualificados a seguir. os qüâis firmâm

o

compromisso de

,clât pelo tiel

cumprimento das suas cláusulâs e condições.
Aracali/CE. 09 de Jxnho de 2021.
Signâtários:

FoRNECEDoR: -â::,t1*"11i[,,,tiil::3e*,,..

óRGÂo GEsroR:

dI-

V,,icipio ac *.c.',,
Andresa Cuedes Kam;nsk Alves

S"c-crá'i, dc Suüíúo

Enpresa: I C LINHARES DOS SANTOS
CNPJ: 37.741.176/0001-67
Rcprcscütânte; lsâbel Cristinâ Linhar€s dos Santos
CPF: 078.347.311-35

A§.ACAT
ANExo úNrco

lr'.

231

r{"

DA arA DE REGISTRo DE pRoÇos N'00. 0ll/-202r-sRP
NIÀPA DE PRXÇOS DOS Bf,NS

.j

Eíe documento é paÍe jntegrânlc

dâ A1â dc Rcgistro de Preços âcinra referenciada, celebrada entre a Secretariâ de Saúde e os
fomeccdores, cujos preços estão â seguir rcgislrados por item. em íace da realização do Pregão Eletrônico n' 00.011/202I-SRP.

FORNECEDOR, I C LINHARES DOS SANTOS CNPJ, 37.74I,376/0001.ó7
L'IEM

0l
02

trSPECTFICAÇÁO

QTD
TOTAL

UND

MARCA

15.535

und

Recarga de Àgua adicionâdâ dc
sais garafões de

20Iilros.

p/ áeua (sarraÍão)
conl câpâcidâdc dc 20 litros.
Recipiente

589

V.UNI V.TOTAL

TR$

RS

CUALIVITÁ

5,82

R$
90.413,70

\!ll,^Pl-^st'

19.52

R$

tt

_491,28

Aracati/CE. 09 de JUNHO de 2021.
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EXTRATO OA ATA DE REGISTRO DE PREçO

O*rÇO

_

oo.orrlrorr_r*o

ORIGEM

-

pREGÃo ELETRôNrco Ns oo.o11l2021-sRp.

oRGÃo GERENcTADoR

-

SECRETARTA

ATA DE REGISTRO DE
Ns

MUNtctPAL DE sAúDE

SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ

E

ORDEM

púBLtcA, SECRETARTA DE sAúDÉ; SECRETAR|A

DE

FINANçAS E SECRETARIA DE INFRAESIRUTURA

E

DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA
CASA CIVIL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

AGRÁRto E REcuRsos HÍDRrcos, rNsTrruro DE
QUATIDADE DO MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA

oRGÃos PARTTcTPANTES

_

GERAL

Do MUNrcÍpro,

SECRETAR|A

DE MEro

AI\,4BIENTE E CONTROLE URBANO, SECRETARIA DE

TURISI\,IO E CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTES

IAZER, SECRETARIA DE

D

E

ESENVOLVIÍ!1ENTO

EcoNôMtco TRABALHo E RENDA, sEcREÍARtA DE
PLANEJAMENTo E ADM|N|STRAçÃo, SECRETAR|A

DE CIDADANIA E

OESENVOLVIMENTO SOCIAL,

GABINETE DO PREFEITO E FUNDO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL.

I
VALOR

EMPRESA

ESTIMADO

-

C

37 .7 47.37

LINHARES DOS SANTOS CNPJ:
6/OO0t-67 , COM O VALOR GLOBAL

UM MrL E
NOVECENTOS E OEZ REAIS E NOVENTA E OITO
ESTTMADO DE(RS 101.910,98) CENTO E
CENTAVOS.

-

OBJETO

sELEçÃo DE MELHOR pRoposrA vlsANDo o
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E
EVENTUA|S AeutstÇÃo DE ÁGUA, VASTLHAMES E

GÁs ouEFEtro, PARA ATENDER As DtvERsAs
sECRETARIAS

Do MUNtcíplo

vrGÊNclA DA ATA

-

12 (DOZE) MESES

ASSINATURA DA ATA

_

09 DE IUNHO DE 2021

DE ARACATT- cE

Av. DrogÔo do Mor,230. CenlÍo. Arocoti CE- BrosilCEP: 62800{00
(+55 88)3421'1050

I (5588)3421-19451 !À/\e orocoti.ce aov-br

P

RI'Iif,I'I'U

RA

T)

ARACA

CERTIDÃO DE PUBTICAçÃO

Certifico, para fins de divulgação da Ata de Registro de Preços, que foi publicado no quadro de
aviso e publicações da Prefeitura Municipal de Aracati/CE, o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Ne 00.011/2021-SRP, oriunda do Pregão Elêtrônico (SRP) ne 00.011/2021, onde foram
registrados os preços da empresa: I c tINHARES DOS SANTOS CNPJ: 37.741.3761o0oL-67

Aracati/CE, 09 de junho de 2021.

JL
SECRETÁRIA DE sAÚóÉ DO MUNICÍPIO DE ARACATI

ANDRESA GUEDES KAMINSK ALVES

Áv. Drogôo do MôÍ,230. Cênío. Arocoti-CE- Brasi CEP:62800{m
t-55 88) 342 050 | {55 88r 3a2 9.5 ,w\,4:!2L:-c.- j9r-b'

