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&l:ildodoPlaul 
Prefeitura Munldpal da Manoel Emídio 
GABINETE DO PR.EFEITO 
Praça Sào Félix, 11- Centro - CEP 64875-000 
CNPLn" 06.~54.125/0001-40 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N": 007-2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: &19-2018 

OBJETO: Regime d1t Preço para ocninrlação da empn,aa para fornacimento parcelado de 
ma1e11a11 pe,manen- (móvéis, -l'Odom6atiooa " - eletl'õniCO$J, equipamentos e 
MJPrfmentos de lnfonnttiea para atencler •• neoeuidadea das lMICl'e1aria, fundos o 6rglos do 
Municipio de Maneei Emfdlo-F>f, conforme ospe,:lfleaç6e9 contida& no Termo de Refer6.ncla e 
Edital. 

ATA DE REGISlRO De PREÇOS N" 007..2011 

Aos 23 dlM dO mAa de outubro do 2018. do um lado, o MUNICIPIO DE MANOEL EMiDIOIPI, 
pa&SOB Jur1diee de dli>ello polb&eo IMemo, eom sedo F>,_ Slo Félix n•; 11 , Bairro Centro, 
!n,.atto no CNPJ n• 06.S~ .125l 0001-'IO por termédlo da COMISSÃO PERMANENTE OE 
L.fCITACôES, no uso da eompet6n.:ia que lhe foi atribulda reglmentalmenle, re901"" 
REOISTRAR OS PREÇOS ap-dos pelo(e) lomoced<>!iee): SÃO MARCOS 
OISllRIBUIOORA OE MEDICAMENTOS, EQUIPP..MENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E 
OOONTOL.ÔGICOS L. TOA • EPP. insaíta no CNPJ n•: 03.894.9$3/0001-74 e lflllQric;Ao 
Estadual IE n": 19.445.716-0, com -à R.ua Avelino Froltas, 488 - Cenwo da eklade de São 
Raimundo Nonato - PI , topreMntado pelO a.lhor Reinaldo Plnll~ro FfOltllrl, p,o,wdor dr;, CPF 
n": 2&1 .061.2211-14 e RG n": 33, 184.936-7 SSPISP, conlofflle •pedl'lcaç,õea e demais 
ox11;16nâlls pJe'Vlslu no edilal e seus anexos, bem c:omr;, -- da(a) llcilante(a) 
vencedora(•), como N aqul ell1ivffeatranaern, eobsorvada• •d~~ no 
Edh l o An•- dr:> Pl'Ogllo P resencial SRP n" 007/2018 . Proeono Ad,nlrt •-1"º n" 01~018; 
e!:!:::el"J::d!=: o:e ~;oee d~ !...e~ n• .1 o.s20, de 17 c!e Ju!!·:o de 2002. e 3'te.raçõe:; ~ertore=; 
pelo• OK1'810e ,n• 3 .555/2000, Lei Complllntentar 123/2008 e •ubsldleriamente pela Lei n.• 
8.666193 o ,pelal c:ondiçõe:s a seguir paduadaa: 

C USULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

A pruente Ata tem por objeto essegurar o e,ompromiaao da pou!vel 00ntra1açAo enlttl o 
Munlclplo do MANOEL EMDIO-PI o a(s) omprosa(s); SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E ODOITTOL.ÔGIC-OS 
LTOA· EPP, Inscrita no CNPJ' n": 03.8!l4.9631DOOl•74 e I~ le.tedusl TE n": 19.445.715-
0 , oom - • Rua A\lellnr:> FNlilas, 498 - CenltO da cidade de sto Raimundo NonBID - PI, 
roprosontado polo sonhor R.einaldr:> Pinheiro Freitas, f)Ortador do CPF ,n•: 261 .061 .228-14 e RG 
n•: 33.184 .8G6-7 SSP/SP, que apreNt118ram os menoces o melhores P"'905 pare oa itam, do 
Pregto Presencial para S.tama de Revi91ro do Proçr;tlJ SRP n" 007-2018, COl't!Otme 
espodt'leaç6os o domai9 ~ p,e'IIINs no -.1 e SEUS ANEXOS, bem como N 
propo:ta:. ~ l~nta: d.sk;ntota:. do: mono~ prc;ç; rc;l:.t.-..dv;,, eorr~ :;e ~u:l e3tiv003Em 
lran&Ctitas, c:onfonne deseti1o ■INlix.o: 

'LOTE 1 - ID.TERIAIS PERMANENTE IMiOVE:18, ELETRO~STICOS E ELETRO 
ELETR.ON!COS) 

LOTE LICITANTE VAI.DR INJCIAL R FtNAL 
DA PROPOSTA REOIIJTRADO 

01 SAO MARCOS DISTRIBUIOORA DE R$ 484.514,00 
MEDICAMENTOS, EQU1PAMENTOS, (quinhentos e 
MATER11AIS HOSPITAL.ARES E oitenta e quatro 
ODONTOLÓGICOS 'L TOA- EPP. insetila mil e quinhentoe e 
noCNPJ n": 03.894.96310001 -74 quatorze reais) 

LOTE 11- EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS OE INfOffMATICA 

LOTE UCll'ANTE ! VALOR INICtAL 
1 DA PROPOSTA 

01 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE i RS 499,677,80 
MEDICAMENTOS. EQUIPAMENTOS, (quatrocentos o 
MATERIAIS HOSPITALAR.ES E noventa e "°"" OOONTOL.ÔGICOS L TDA- EPP, inserila mil e aeiacentos e 
no CNPJ n~. 03.1194,,96310001-74 """lanho .. Wltt 

reais e oitenta 
centavos) 

Encerrada a etapa de negoclaçao e c.onhecldoa oa valo,.. doa 
hnrom1ou q• • CLAUSULA SEGUNDA- DA VALID~DE DA ATA 

R$ 396.000,00 
(trezentos e 
noventa e sels mil 
reais) 

VALORFNAL 
REGISTRADO 

RS 358. 1411 ,00 
(trezentos e 
cinquenta e oito mil 
e oento e q;uarenlill 
tt oito rtHtis) 

• o Pr9goelto 

2.1 A presente Ala de Registro de !Preços terá v111lld:llde de (12) me&eS, contada a partir de sua 
assinatura e publica.ção do seu extrato, podendo ser p,orrogaclo no, tennos da legislação 
vigente. 

2.2. Dumme o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço. o Muri!cl;:'.o de Y.• .NOE.L. 
EIMIDIÜ"PI nAo seré obrig.lldio 111 linnar aa conlnrt.a,;õea que dela podenlo adi/Ir, facullando-,e. 
lhe a realimçlo de llcitaçlo eipl!Cffi.ca para a aq.uisição pretendid111. sendo assegul'8do ao 
beneficiário do regi:slrc> prefe~ncia de fomocimentr:> em Igualdade de condições. 

2.3 Os preços, durante a lligenda da Ata, serão lix.os e frreajustáveis, exoelr:> nas hipót
d~emel'!!.e com:,m ... ade! , de oco~nde de !itueçi!o p!i!'l!!te !'!e !!!J!'!ea "d" do inciso li dr:> ,art. 
65 da lei 8666193 ou de reduçAo d0$ preços pratjcados no mMCadr:>. 

2.4 A Ata poderá sofrer a1te rações de acordo oom 115 condiç0e$ eslabeléc:idas na legislação 
que disciplina o assumo. om especial r;, disposto no Art.. 65, §1 • da L,ej n• 8,666193. 

2 .5 A Ala Geral de Registro de IPreços, r:>ra firmada entre o Municlpio de MANOEL EMIDIO-PI 
o a(s) Detentora(s), tora validade d.o 12 (doz:e) mosee, a partir da dma de autnmura deSl8 
nstNmonto, podendo Mf" prorrogada na forma regulamantar, por até id6n:llco perkxlo,, quando 
a proposta continuar se mostrando vantajosa, desde que haja interesse da Admln lstraçAo e 
aceltaçAo du partas.. sem pre:jul:r.o da renalva do inciso li do 1111. 57 ela Liel 8 .566193. 
2.5 011 MunlcJpio11 de 1MANOEL EMIDIO-PI, no atendimento do intet'Hse p(iblico, ficam 
aaseguradr:>a r;, direito de exigir que a detentora, conforme o caso prossiga na execução do 
ajuste, pelO perlom de até 90 (noventao) dias. a fim de 8\/ltar brusca lnterrupçêo do tomeoiment<> 
alou compra do objeto. após a vig6ncia da Ata Geral de Registro ou por suspendo Justlf'ocada 
de pege:mentos contr:>rm.e dispõe inciso XV do art. 78 dill Lei 8.866193. A Ala Geral poderá ser 

dada !orça de cu, ,traio .,or coni..r as cléusulas ssse,lciais e:,.igída~ .,..;o arl. 55 ,l,. l...i ô.ôôôfí,3 
em e:plrcaçAo subsldléria. 

C USUL.A TERCEIRA - DA UTILIZAÇ O DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 A presente Ala d.e RegiStro de Pieç,o poderé ser utilizada por tcdos os órgãos da 
Admlnlslração P'(Jblica Munlcipal. Os demais entes Estadual e Federal, somente poderão 
utilizar, desde q1.1e autorizados pelo Município de MANOEL Elt1!0I0-PI. 

3 2 O preço Ofertado pela empresa sjgnatéria de presente Ata de Reg.etro de Pre<;O!! ~ o 
~ · na Cláusula Primeira e no Anft'I!.~ 1 deste Ata dtt Registro de Preço. 

3.J Em cada emissão dtt Ordem de FomecimerltO/Servlço decorrente desta Ata, serão 
observadas, quanto 110 preço, as cláusulas e condições constantes dO E(ltSI e proposta da 
licitante vencedora. 

:s.:s 1:m caaa torneamento do oDjetl>, o preço unllàno a ser pago e o proctutO ac1quInáo seni o 
oonSlante na proposta final apresentada pela empresa detentora dos pn1Ç09 regi91rado9 na 
p~1tc A~. i:ii qw.;.·i mm·t:;tm w ;ntegra ãnde~ndci'itcmcrnc de ! :-C.:'ICC:rlç!o. 

'C USULA QUARTA- DA CLASSIFICA O DAS PROPOSTAS 

4. 1 A Proposta da(s) lic!tante(s) vencedora (s). com a relação do(S) ítem(ns), devidamente 
detalhada, o valor unitério do(s) item(ns), com o nome da respeceiva e1T1presa of&rtante do 
melhor lance, oonslitul o Anexo I desta Ata, Independentemente de trwlaaição. 

◄ .2 P:ir: efeito de ew!ha do Fomeoeaor pare fornecimento do!! produtos devera ser !ev~ 
em conte a Ordem da ClasslficaçAo descrita na P,lanllha de Lanoes ou n111 Ata da sessão de 
ju~c.-r=crrto qi..;c !ntegrc :i prc.:.::ntc Ato tndcpcr~::::!c=,t...ement.c de tran:;aição. 

O USULA QUINTA- DO PAGAMENTO 

5.1 O paganento será realizado pelo Municlpio de MANOEL EM!D10-PI através do setor 
competente. at6 30 dias apõe 111 aolíQ\ação que dewnl ser protocolada até o 5" (quinto) dia cio 
mês wbse,quente ao do romadmanto do serviço/produto, acompanhado da nota fiscal/fatura 
devidamente atestada. emitida juntamenle com recibO em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia 
do oontrato alou n.ota. de empenho, cópia das certidões de iegularidade junto ao INSS e FGTS, 
certidão conjunta de d6bilos fiscais junto é união, certicll.o negativa de débitos junto à SEFAZ. 
certidão negative de d6bitoe junto à prefeitura municipal, Ordem de Fomedmttrllo do objeto, 
flnnado pela aulorldade compelente. e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV. 
111linea "'él" da l.ei 8.666/93. 

5 .2 A nela fiscal refeMda acima dei/e apresentar discrlmlnadamente os produtos/serviços 
eMeC1:Jtados ou fornecidos. 

5 .3 As notas fiscalsnaturas que apresentarem incorreções serão devolvidas á CONTRATADA 
e neste caso o vencimento dar-<le-6 no :prazo de 30 (1rinta) dias, contados da apresen'lação da 
documentaçAo devidamente OOIT!glda e 11illllda, nAo ocorrendo nesle ceeo. quaisquer <'lnus por 
parte da Administração. 

5 .4 Nenhum pagamento urã efeluaclo aos adjudicatàrios enquanto :pendente de liquideç60 ou 
qualquerobl'igaç60 financeira que lhe for imposta em v"rtudo do penalidade ou 1'811111 de entrega 
do produto ou serviço. 

5 5 O pagamento 80fT'811'8 1'18ré 1'88ll>"8do apó!,, 8 vftfif"IC'-;:ão de ih"'~ d8 mtuim", ,.,i..tiv11 li~ 
condições de habilitação exigidas na licitaçêo, através de documentação -)(8da li fatura 

íómilivlil QOt lrloi-111 e IV, Arl 2S da Loti rl" S,&Ga,'93. e em_,..., pt:l~IWI..., ~Jn,11!0 
será suspenso. 

C USULA SEXTA- DA FORMA, PRAZO E LOCAL PARA FORNECIMENTO DO 
OBJETO 

6.1 Conforme solic:iCaç6o da Secretarie Requisitante. o lomeclm«rto dos produtos será 
realizado em até os (CINCO) dias, contados do recebimento da Ordem de Fomeclmenlo que 
serA em· idll de acordo com a necefllclade do l\lluniclplo. 

6.2 Os ~!..~ o-bj-=tc ~s!e: Ate. ~ R·~!~ .. ~ ·de P~ !eré fomttddo, parcetedume:n!:e. e 
somente medrante a a,preaentação de autorlzaçao, devidamente preenchida e expedida pela 
aut011<111<1e competente ou respondvel por ele designado: 

8.3 Por ocasilo da enlnlga, o fomececlor devorá colh1tr oomprovante de entrega contendo data. 
o nome, o cargo e a usinatura emilid.os pela AdminlSU'ação responsével designado na 
re-spect!ve req•~!e!çAo de fome,c!men10. 

6.4 A CONTRATADA comprometer.ge-á a dar total gararrtia quanlo a qualidade dos produtos 
lomecidos, bem corno , efetuar a substituição ou complementação da quantitativos no prazo 
méximo de 02 (dois) dias, e totalmente às suas e,cpensas de qualquer produto entreo1.1e 
comprovadamente adu erado ou lnutiWzállel, na forma do art. 6'11 da Lei n• 8 .866193. 

6 .5 Correrão por conta da CONTRATADA todas aa despesas de seguros, uanspon.e, triouios, 
encargos trabalhistas, e ;pievldencitlrio5, decorrentes de entrega e da. própria aqui&içio dos 
prod uh», correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os IIBIOres referentes ao efetivo 
fomecimenlo do otijeto ao preço cotado na proposta de CONTRATADA. 

8 .8 A Adminlstra.ção deverá emitir Ordem d& Compra (OCJ ou Autorização da Fomecimenlo 
(OF), ou alnda inslrumento equivalente, contendo quantidade, dle,;nminação óo oiljelo, preç,r;, 
unitérlo e, quando for o caso preço talai e prazo para atendimento, Nola de Empenho que será 
emitida a fa\/Or do detentor da Ata. ClepOls ele oonsulta ao 6rgão gerenciadol'. 

6 .7 Na OC ou OF ou documento equivalent11 deveré esté declarado a Dotação Orçamentérta 
que suportarA a despesa, contendo pelo menos e Fonte, a Olasd"IC&Ção Funcional e o 
E~1 rtl:!li lO W o.,,.p,.,.,._ 
6.8 De posse dos documenlos acima. o detentor da Ata. nos p.ratOS estabelecidos no Edital, 
adimplirá a condição assumida, a contar do Recebimento da OC ou OF e da Nota de Empenho. 
ou em cubo pruo mediante anu6ncia da 00111nltante, conforme consta seja o caso. 
6 .9 O contrato Individual será sempre representado pelo Instrumento próprio, Nola de 
Emí)811hó ou ifH,\rumenlO equiv i..nle, ,e, "ª oeieor-..ç.lio Sêfâ romlíili.tiida p,;,lõ ,_bimenta 
ou retirada do documento por parta da del.enl.ora de plllÇOá na Ala Geral de Registro. 

8.10 O(s) fomeoedor (es) se obriga(m) a manter. durante o praro de vigancia do Registro de 
Preçoe, todas as condições de habililaçAo exigidas no Edital : 
6.11 S«á de reJponsabilidade do concorrente que tiver seus praç,os registrados,, o õnus 
resultante de quílis,qu&r a~, de.-r.a.'\da&, c.u~..i; e daapesas em deconincia de daoos 
oconídos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou ~po<stoe. obrigando-se ainda por 
quaisquer responsabilidades deconentes ele ações Juclrcials que lhe venr1ar11 a ser ffibuldas 
por força de lei, relacionad06 oom o cumprimento do presente edital e corn as obrigações 
assumidas na Ata Geral de registro de pre,QOS. 
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&t.ldodoPlaUI 
Prefeitura Munldpal de Manoel Emídio 
GABINETE DO PREFEITO 
~ 5ao Félix, 11 - centro - CEP 64875-000 
CNPJ n° 06.554.125/0001-40 

ADES 

7.1 Quem, con\lOaldo dentlO do prazo de validàd& da wa propoáta .. nAO a&aina:r a Ata da 
Registro de Preço ou ceJ&brar o contrato, deixar de entregar ou apreeentar doc:umantaçlo falsa 
&xígi<la: para o certame, enaejar o re1ardamenlo da e11acuç6o de MtJ objeto, nlo manti'v&r a 
proposta, falhar ou fnludar na m<eeução do oontra:to. oomportar-Sé de modô inl(lõn,:,o ou 
cometer ftaude fiáC81. focará impedido de llcltar e conu:atlllr oorn a Un Ao, e-dos, Distrito 
F- ou Munic,ipios e , aerá descrectenciado no Ststerna de Cadastro do Município, ou nos 
sistemas de cadasttamanto d& r-., a, que M refere o inc:lso XIV do art. 4• da Lei 
10.520/02. pelo ,pn,20 da 916 05 (dnco) anos, sem prejuf,zo das multas previstas em edital " no 
c:ontrato e daa demaí$ oomlna,ções log • · confomle abaiXo: 

1. Advert6nc:ia d-1'6 ser feita atravh de notlfic:açGo por melo de of1clo mediante contnMecibo 
do rep,esemante legM do adJ~rto. estabelecendo prazo para cumprtmento du 
obrigaçõe,; de5Cl.lmpridu. 

li . Multa d& 0,2% (doia dlflcimos por cenlo) ao dia, sobre o 11alor da contratação, por dia de 
atraso na execução do ,objeto 01.1 no ,deecum,ptimemo daa obriga,;,ões Msu:midaa, at6 o 1 s• 
(dédmo quinto) dia. 

111 . Muna da 0,.5% (meio por oento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16º (d6elmo 
se:irto) d ia de atraso na eól&eução dO oti;,ru> ou no descumprimento da ôbligaQ!M,11 a1U1Umidà&. 
sem prejulzo das dillmais penalidade& pn,vislaa na, Lei no 8.666193. 

!V Mu ~a de 816 2~ (v1nte i,nr o,,nt<,) "".>l>M o va lnr ct,:, =nt....i,,, nn ln@W!lmpr,,m .. ntn tnlM tl8 
execuçllo do RMÇO e/ou no descumprimento da obrigaç,Otoa aaaumida•. 

V. Decla:ração da inidonl!lidade para licitar ou contralar com a AdministraçGo Pübica, enquanto 
perdura1em oec motivos d-.minantes da puniçlo ou at6 que seja promo\llda a reabit~ 
perant& a: própria. autoridada que -,,Iico1,1 a penalidade. con-nte ioci&0 IV a § 3• do art. 87 da 
Lm 8.666/93. 

Vt. Após a apllcação de qualquer penalidade previsla neste capítuio, realizar-se-á 
comuniicaçêo 99Cl'ila é empra11a e publicaçêo no Õrgão de Imprensa Oficial (excluidea ª" 
penatidad"" da adltfllrtlnda e multa de mora), contando o fundamento legal da punlçlo. 

VII. SuepensAo temporária do diMitO da participar da lidtàÇAO, b&m como o impedtmento d 
""'111L .. t.., ""'' ' o coi~"TRATANTE, p..o prouo d,, a\6 :24 (vil"li.. .. quwo) n- oe hipú!eo.ede 
reld9ao c:ontratual por eutpa, dll CONTRATAOA. se.m pMjulm da aplicaçto das demais 
pen:ilid::ICIC~ = h1c~. 

C USULA OITAVA- DO REAJUSTAME.NTO DE PiREÇOS 

8. 1 Consideomdo o Pf8ZO de vallelade -beledclo na Clàu1111la Segunda da p-ie Ata , e 
em -nd menlO ao §1•. al'L 28, da: Lei F-ral 9.069', da 29.8. 1995 a d'amllllS legialaÇAo, 6 
vedado qualquer re~uslamento de preços, 

P■rt:gnafo tinleo. Fiea re111al11a.d11 a ponlbllldade de 111!.eraçto das cond~s para a 
conces&Ao da raajuata" "'" lace da aupervenU!ncia de normas ledenlis aplícãvl!lia é a.pécie, 
IMwn oomo da IIC0<do r;:om os pemi~ legals. 

8.2 Duranm a v,g6nc:la da Ata. os Pff1Q0S ragistrados dever.lo permanecer oornpatlllels com os 
pMÇOa de mercado, Independente dit ,pmvocaçAo de parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MANOEL EMIDIOIPI, no caso de N!duç~ nos p~ de merca:do. inda que lemporafia, a 
detentora Obriga•se a comunicar a PMMEJPI o novo PMQO que substltuirá o entlo registrado, 

pod,,11<.lo ot•la ag;, ú.,. ofício, o 'I"" ....,.,. r110Livo dít Qb,,,l.ura d,, prow...o ádíniflóil.tiõlivo,. r.m d,;, 
pl':lCOder • reamçt<> de termo aditivo a Ala de R&gistro de Preços. 

9 .1 Esta Ala de Regl•tro de ~ podillré ser can~. da pleno d ireito; 

1 • ~la Adinlnlatnu;.10, quando: 

a) A detentora rnlo cumpór H obrig.aÇõeS oonstantes desta Ata de R-si.tro de 
P,-ços; 

bJ A detentora nllo anln• o contrato no P"W) ..-teâdô " a. AdmlnlstraçAo 
nllo aceitar sua juslllicatlva: 

e) A d&tentora der causa a teseislo admlnlslratlva de contrato decorrenht de 
,Ragiatro da Pf'8Ç<»; 

d) Em qualquer das hipótases de lnexecuçl,o ~ ou pardal de conh'llto 
d~ de R-U•tro de Pl'9ÇOS: 

e) 0a preços regi~s se apresentarem superiores aos praticados no mercado: 

f) Por l'82'6es de Interesse p(lbllco devidamente demonstradas e justif"tcadas pela 
Adminialt'aÇAO; 

g) A comunlcaçto do canoelamento do preço Mgistrado. nos casos ptVYistos 
neste Edital, seré feita pesaoalm&nt.& ou por comnpond'6ncla com ávim da 
-imanto. juntando-se o c:ompro,;wne aoa autoe qua aram origem ao 
Reglstio de Pl'9Ç(lit . 

h) No ca&0 dr!I aer ignoradO, incerto ou lnaeesslwl o enden,ço dâ detanlora, • 
oornunk:açAo será feita por publicaçGo no OlériO Oficial dos Mu nlc:lploe,, 
consid&ra~ cancelado o p,-ço registrado apóa a publicaçAo. 

u - Palaa d_,_.a, quando: 

a) Mecllanle s01ic:caçao por aserno, compl'Ollarem estar rmp0N11;1o111a11a• aa 
cumprir as exig6m;:laa d- Ata da R~ da l'l'açoa; 

b) O fornecedor podillré solicitar o cancelamento do seu R9glatro d• P,-çoa na 
ocom\ncia d,a fato superveniente qu.e 11en'he c:omprometét a peffit/la exeeuç.lo 
conlnltual, dec:ommte de caeo fortuito ou dill fblça maior, devldarnent& 
compl'Ollados; 

e) A solicllaçAo da d&tentor■s para eanoelamento dOII preçoe registrado• deverá 
eer formulada com a an!ecedéncia da 30 (lrinta) dias, facultada• AdminislraçAo 
a aplicaÇAO das penallclades pnwlata• neste Contrato. caso não aoelta• as 
~ecc. de ped1do. 

RIA E DOS PARTICIP TES DO 

11.1 As despesas conerlo por C0llla de recur110s oriundos, conforme eogul!I; 

ELJEMENTO FONTI:S DE RECURSOS 
DE DESPESA 

3.3.90.30 ou '4 .4 .&0.52 1 PR PRIO, FPM, ICMS, FUNDES (~). QSE, FMAS e FMS 

11 .2 lrruigram o presente Regimo de Preço na qua idade de partioipantet as Seol'etarlas e 
ÔrgA.OIS Municipais 00m01T11e segue: 01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
02) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 03) SECRETARIA MUNIClPAL DE SAUOE, 
04) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 05) SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE. 07) GABINETE 00 PREFEITO. 08) SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES, 09) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 10) SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA, 11) f-lOS:PrTAL DE PEQUENO PORTE-HPP, 12) SAMU, 13) CENTRO DE 
OONVIVENClA DOS IDOSOS, 14) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, 15) UMS- UNIDADE 
MISTA D SAÚD 

F1NAIS E DO FORO 

10.1 Os pfe90s registrados, nos termos do§ 4• do artigo 15 da Lei n• 8666193, t6m caráter 
orien!Jllivo. 

10.1. 1 A pesquisa de preço seré realizada sempre que ,-sátio quan<IO 06 preços 
forem oonsiderados incompatíveis oom os praticados no mereado. de oficio ou por 
provooação. neMe ce90 deverá haver compfOvaçêo foonal no prooeMO. 

10.2 As a~erações ria Ata de Regi■tro de PNIÇOII obedecerlo, rio que couber, à Lei n• 8866/93, 
preseMl<las as prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e paràgra.fos 
do mesmo Diploma Legal. 

10.3 A de!enlora riu ob\'igffl a «ten<!er toda$ a, sollo~ durante II vlgMCi11 d!! Aia ~ral 
de Registro de Preços, e demai1 aenhcimos nec:enàtios conforme di$p0$içilo Je{le! 

10.5 São Detemora do presente SRP, obedecida a ordem de classificação conforme definido 
na Oláusula Prtmllini da pre4eflte Ata as &eQu!ntes emp-: 

LOTE 1 - MATERIAIS PERIIANENlE IMÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO 
ELETRÕNICOS) 

01 

ITM"TI; \'ALOR lfC 
1 DAPROP08TA 

O MARCOS DISTRIBUIDORA DE RS 484.514,00 
MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS, (quinhentos e 
MATERIAIS HOSPITALARES E olenta e quatm 
ODONTOLÔGICOS L TOA- EPP, ,lmw:rila mil e quinhentos e 
no CNPJ n•: 03.ô~.963/0001 -;.! qw.omo ,..,.,;,.; 

LOTE li - EQU!PAMEMTOS E SUPR!M-ENTOS DE INFORMA T!CA 

L.OTE LICITANTE VALUK INICIAL 
DA.PROPOSTA 

02 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA OE RS 499.877,80 
MEDICAMENTOS. EQUIPAMENTOS, (quat-~ e 
MATSRIA!S HOSPITALARES E l'IOll9nlll e l'IO\III 

mi e seiscentos e 

' OOONTOLOGIOOS LTDA- iEPP, inecrlta ...,. • ... 
no CNPJ 11'": 03.894.963/0001-74 nlllll e oitenla 

centaYaa) 

VALOR FINAL 
REGISTRADO 

RS 396.000,00 
(IRDenlos e 
1"1CMK1la e seis mil 
reais) 

VALOR FINAL 
REGISTRADO 

:R$ 358.148,00 
{tre?errto9 e 
dnquema e oilc mil 

• ain111 • qua111nta , 
e oito 1'91118} 

10.4 l""'l!nam esta Ala,, o Edital e anexo do PregAo Pr11•ncilll SRP rr" 007-2018, bem como a 
propoe1a de P19QO de(1) empreM(1) llgnattrla(e), como" ao,111 ~ tranlattDs. 

10.5 Fica ..tto o FOR> dll Cidade de Ma.noel Emldlo-PI, para dirimir qualsqllef' questõei, 
deoonntea da utillzaçlo da preeente ata. 

0a ca10S omi.- wrao rnoMdol de ll00ldo oom a Lei 10.520(2002. • dameis nonnaa 
aplic6vele. 

MANOEL EMIDIO-PI, 08 de No'l/embro de 2018. 

81GNATÁRI08 

PELO IIIIUNICIPIO DE MANOEL EMID!o-Pt 

NOÕNl0 IIOIRHHO bA IILVA 
P~O MUNICIPAL 

PELAII BIPRESAS DETENrORAS 
DOS PREÇOB REGIIITRADOS 


