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ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28030900/21/SEMUS O
MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da prefeitura Municipal
de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, inscrita no CNPJ/MF 06.398.150/0001-81, com sede na Praça José Freitas, Nº 35 , bairro Centro, SÃO
BENEDITO DO RIO PRETO - Estado do Maranhão, neste ato Representada pelo Prefeito, o Sr. Wallas Gonçalves Rocha, brasileiro(a), portador(a) do
R.G nº 0170887920017 SEJUSP MA e inscrito(a) no CPF sob nº 977.242.113-53, residente neste Município de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA,
neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
006/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 28030900/21/SEMUS, nas cláusulas e condições constantes do instrumento
convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ: 05.348.580/0001-26 estabelecia na Av. Nações Unidas, nº 1069, Bairro Vermelha, Teresina/PI, CEP: 64.019-320, neste
ato representado pelo SR: ANTONIO FRANCISCO ROCHA ABREU, brasileiro, portador do RG: 217.504 SSP PI. E CPF nº 153.049.653-53, e
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 10.820.441/0001-93, estabelecida na Rua A, nº 371, Quadra 1, Lote 9, Sete Progresso, Goiánia/GO, CEP
74.580-500, neste ato representada pelo Srº JEFFERSON DA SILVA AGUIAR, brasileiro, portador do RG: 016423722001-7 DGPC/MA E CPF nº
055.695.043-70 atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes
às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade
com as disposições a seguir:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO                                                                                                                                          

A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO E POSSÍVEL E FUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO E EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL) PARA O COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO
PRETO/MA, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021 ,
constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 006/2021,
completando-a para todos os fins de direito, independentemente de   sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS                                                                                                                                          

Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 006/2021- Sistema de Registro de
Preços, conforme a tabela abaixo:

Empresa Beneficiaria: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.348.580/0001-26

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UNID QUANT P. UNIT

1 MASCARA KN 95 Especificação: Fabricada em nãotecido 100%
polipropileno, estéril, Proteção contra o bacilo Mycobacterium
tuberculosis, Seis camadas, Duas tiras de elástico para fixação,

multilaser Und 5000 R$ 3,35
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Clipe nasal, Aprovada pelo INMETRO, Aprovada pelo Ministério
do Trabalho (C.A), Disponível na cor Branca, ANVISA, FDA, CE.

2 MASCARA PFF2 Especificação: Fabricada em nãotecido 100%
polipropileno, Não estéril, Proteção contra o bacilo
Mycobacterium tuberculosis, quatro camadas, Duas tiras de
elástico para fixação, Clipe nasal, Aprovada pelo INMETRO,
Aprovada pelo Ministério do Trabalho.

multilaser Und 4000 R$ 3,35

Empresa Beneficiaria: EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 10.820.441/0001-93

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO MARCA UNID QNT. V. UNIT

3 MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL:
Especificação: Fabricada em não tecido 100% polipropileno,
estéril, Tripla camada com filtro, Três pregas horizontais, Clipe
nasal, Soldada eletronicamente por ultrassom, Disponível na
cor branca, Descartável e de uso único, Com Anvisa.

descarpack Cx/50 2500 R$ 17,04

4 TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL: Especificação:
Confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno não
esteril. Produto de uso unico.

descarpack PCT/100 2000 R$ 13,89

5 FACE SHIELD E A VISEIRA Especificação: Evita o contato
com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o
rosto, nariz, a boca e os olhos. Previne contágio contra vírus,
bactérias e outras contaminações. o usuário pode desinfectá-
la com álcool 70% ou água e sabão neutro Material: Viseira em
PVC transparente; Arco: PP (polipropileno); Elástico ajustável.
COM ANVISA.

mask Und 700 R$ 7,80

6 MACACÃO IMPERMEÁVEL LAVÁVEL Especificação: Produto
indicado para proteção contra o COVID 19, -  Vestimenta de
proteção química, Tipo 5 e 6, -  Capuz com elástico, apropriado
para o uso de máscara, projetado para cobrir o pescoço,
queixo e se encaixar ao redor da mascára do respirador, -  Flap
aplicado de proteção cobrindo o zíper para evitar a entrada de
partículas, -  Abertura com elástico para ajuste mais apertado
ao pulso, -  Abertura com elástico para ajuste mais apertado ao
tornozelo, -  Costuras internas, -  Gramatura de 50g/m2

MAC01BR MM Und 500 R$ 28,90

7 SACOS DE RESÍDUO INFECTANTE 100L Especificação:
Sacos produzidos para acondicionamento de resíduos
infectantes de Hospitais, clínicas, consultórios de atendimento
a saúde etc, O saco para resíduo infectante é confeccionado
utilizando como matéria prima polietileno de alta, densidade,
para obter maior resistência à tração, rasgamento e impacto,
fator que garante maior, resistência ao produto. Litragem: 100
Litros, Medida: aprox. 75 x 90 cm Espessura: Padrão resistente

INCPLAST PCT/100 200 R$ 42,90

8 TERMOMOMETRO DIGITAL
INFRAVERMELHO Especificação: -  Mede instantaneamente
em 01 segundo, -  Temperatura ajustável em Celsius ou
Fahrenheit, -  Display traseiro grande em LCD iluminado, -  Uso
múltiplo (pessoas, objetos, ambientes), -  16 memórias, -
Alarme de alta temperatura, -  Desligamento automático, -  Alta
precisão, -  Teclas de controle simples

BIGHEALTHY Und 60 R$ 75,90

9 PROPE DESCARTÁVEL Especificação: Utilizado em áreas
onde haja necessidade de controle da higiene. Fabricada em
100% polipropileno LAMINADO, estéril, Com elástico na sola e
nas bordas, Tamanho único, Disponível na cor AZUL
Descartável e de uso único Com ANVISA .

descarpack PCT/100 1000 R$ 16,00

10 OCULOS DE PROTEÇÃO Especificação: Óculos de
segurança modelo hospitalar mais tradicional, feito de
policarbonato incolor, ANTIBACTÉRIANO, as hastes podem
ser reguladas em 4 estágios, lente única com proteção até nas
laterais e tratamento antirrisco. Se faz necessário CA +
ANVISA.

POLI-FERR Und 500 R$ 4,49

11 DISPENSER 800 ML P/ ALCOOL EM GEL Especificação:
Dispenser para Sabonete Liquido sem Reservatorio Velox
800ml.

GIMBA  200 R$ 22,40

12 SACO PARA CADAVER Especificação: -  É constituído em JUREMA PCT/100 200 R$ 39,90

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

http://saobeneditodoriopreto.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5712ccbb00a04063fb67ee61c1760c86519d38ce

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO



SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA :: Diário Oficial - Edição 056 :: Terça, 15 de Junho de 2021 :: Página 3 de 8

C
ar

im
bo

 d
e 

T
em

po
 : 

15
/0

6/
20

21
 1

0:
11

:2
7

P
ág

in
a 

3 
de

 8

polietileno de baixa densidade; -  Possui zíper frontal por toda
sua extensão; -  Evita a contaminação do cadáver com o
ambiente externo; -  Material de alta qualidade;Não deixa
quaisquer resquícios de liquido ou odor ultrapassar a lona;  O
produto acompanha uma etiqueta de identificação atrelada ao
cursor do zíper, incluindo data e hora.

13 AVENTAL BRANCO DESCARTAVAL PCT/10 M. LONGA
50G - Especificação: Fabricado em nãotecido 100%
polipropileno, estéril, Elástico no punho e tiras para amarrar na
cintura e pescoço, Disponível na cor branca, Descartável e de
uso único, confeccionado em TNT 50 gramas Com anvisa.

descarpack PCT/100 600 R$ 48,00

14 PULVERIZADOR P/ ALCOOL DE 500ML Especificação:
Material e Componentes: Capuz = PP (polipropileno), Corpo do
Aparelho = PP (polipropileno) Atuador = PP (polipropileno),
Corpo da Bomba = PEAD (polietileno de alta densidade), Bola
= Vidro Mola = Aço SUS 304, Tubo (pescante) = PEBD
(polietileno de baixa densidade) de 210 a 300 mm,
Fechamento= PP (polipropileno) Gaxeta/Vedante = EVA (etil
venila acetato).

PLASUTIL Und 300 R$ 6,35

15 ALCOOL GEL 70%, UNIDADE C/ 500 ML Especificação:
Utilizado para completar a limpeza rotineira das mãos, não
deixando resíduo de fragrância, sem enxague, Seca
instantaneamente, deixando uma sensação de limpeza e toque
aveludado, Sem ressecar e sem deixar as mãos pegajosas.

HAZE cx/12 1000 R$ 10,73

16 ALCOOL LIQUIDO ANTISSEPTICO 70% FRASCO COM
1LITRO Especificação: Destinado à desinfecção de superfícies
fixas em ambientes hospitalares, clínicos e farmacêuticos. E
desinfecção de artigos não críticos, como vidros, termômetros,
estetoscópios, otoscópios, artigos metálicos (material
odontológico), etc, *  Hidratado na concentração de 70º INPM
(70% em peso), *  Deve ser utilizado puro, procedendo 3
aplicações com intervalos de 10 minutos entre cada uma delas,
*  Deixar secar e não enxaguar.

SUPER VALE cx/12 400 R$ 65,80

17 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P , CX,100
UNIDADES. Especificação: Não cirúrgica de borracha natural
(látex), Ambidestra. Superfície lisa Levemente talcada, ( Amido
de milho ) Anatômica. Com CA e ANVISA.

descarpack cx/100 500 R$ 67,89

18 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, CX C/100
UNIDADES. Especificação: Não cirúrgica de borracha natural
(látex), Ambidestra. Superfície lisa Levemente talcada,  ( Amido
de milho ) Anatômica. Com CA e ANVISA.

SUPERMAX  500 R$ 69,99

19 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE COM
CAPACIDADE DE 20 LITROS. Especificação: Para desprezar
materiais que cortam ou perfuram, como: Agulhas, Lancetas,
Vidros, Lâminas de Bisturi, Ampolas, Cateteres, - Possuem
alça dupla para transporte, além da contra- trava de
segurança; - Produzido de acordo com as normas vigentes.

descarpack Und 1000 R$ 9,70

20 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE COM
CAPACIDADE DE 15 LITROS. Especificação: Desenvolvido
para descartar materiais que corta ou perfuram
provenientes das ações da atenção à saúde gerados em
hospitais, laboratórios, consultórios médicos e
odontológicos e clinicas veterinários, com carga
potencialmente infectante, -  Fabricado em papelão
ondulado e Reforçado internamente com o Papelão couro,
-  Possui trava de segurança, Alça dupla nos transportes
nos coletores de 7L a 20L.

descarpack Und 500 R$ 8,50

21 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE COM
CAPACIDADE DE 13 LITROS. Especificação: Desenvolvido
para descartar materiais que corta ou perfuram provenientes
das ações da atenção à saúde gerados em hospitais,
laboratórios, consultórios médicos e odontológicos e clinicas
veterinários, com carga potencialmente infectante, -  Fabricado
em papelão ondulado e Reforçado internamente com o
Papelão couro. Possui trava de segurança, -  Alça dupla
nos transportes nos coletores de 7L a -  Disponível na cor
amarela

descarpack Und 500 R$ 6,70
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22 TESTE RÁPIDO COVID AG - É baseado no princípio da
reação antígenoanticorpo e na técnica de imunoensaio. O Kit
para teste rápido de COVID-19 da Wondfo não requer
suprimentos ou equipamentos adicionais para seu uso,
resultado entre 10 a 20 minutos, Especificidade: 99,72%,
Sensibilidade: 98,00%, VALIDADE MINIMA: DEZ/2022

wondfo Und 5000 R$ 25,50

23 TESTE RÁPIDO COVID IGG/IGM: Teste Rápido Covid-19
IgG/IgM O SARS- CoV-2 Test Antibody (colloidal gold
immunochromatography) é um imunoensaio in vitro para
análises diretas e qualitativas de anti-SARS-CoV-2 IgM e anti-
SARS-CoV-2 IgG em amostras de sangue total, soro ou
plasma, como um auxiliar no diagnóstico de
COVID19.VALIDADE MINIMA: DEZ/2022

bassal  4000 R$ 12,00

O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de
licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 666/1993,
mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão
publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da
data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

5.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e nesta
ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais
deverão está em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem devolvidos e exigidos sua
substituição.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação e anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

  A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 666/93.

Durante a vigência da Ata, os 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 nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no

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 por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

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 junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo
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Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais

Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de SÃO
BENEDITO DO RIO PRETO para determinado

Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do

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

 CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS                                                                                                                                          

O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO quando:

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

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

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

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

For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do 7º, da Lei 10.520/2002.

Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial
pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 666/93;

O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente do órgão

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

Por razões de interesse público; ou
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A pedido do

O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias,
instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública

O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração
cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste

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

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa
oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

 CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA
ATA                                                                                                                                          

A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

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;

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

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
contratante;

Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e
obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo
empregatício com o contratante;

Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus
anexos;

Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for
necessário.

Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de
fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.
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Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a

Demais obrigações definidas no Edital e

 CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA                                                                                                                                          

A Prefeitura compromete-se a:

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;

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

Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada
via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a
aquisição/prestação, se for o caso;

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

Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no
mercado;

Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que
não apresentarem condições de serem utilizados;

Demais obrigações definidas no Edital e

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES

A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a

Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao

Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a
ordem de classificação.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento dos materiais, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente

O quantitativo  decorrente  das  adesões   à   Ata   de   Registro  de   Preços   não   poderá exceder,    na    totalidade,    ao    dobro     do    
quantitativo     de     cada     item     registrado     na     Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, 4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº
9.488, de 2018);

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de
2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);
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Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata, conforme 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

A Prefeitura Municipal de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto
no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não

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 eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
ADMNISTRATIVAS                                                                                                                                          

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 Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 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.

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS                                                                                                                                          

As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu
origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital
sobre as da

O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme
decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de

Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas
alterações e Decreto Federal n° 892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA. E por estarem
de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só

efeito. SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA, 15 de junho de 2021. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO CNPJ
06.398.150/0001-81

Wallas Gonçalves Rocha-Prefeito Municipal

DROGRA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNP 05.348.580/0001-26

ANTONIO FRANCISCO ROCHA ABREU

Socio

EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ 10.820.441/0001-93

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR

Socio
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