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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 159/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N'' 46/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 22331/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHAO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rego, n® 151, Centro, Balsas-MA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, neste
ato representada pela Sra. CAMILA FERREIRA COSTA, portadora do CPF N® 002.231.343-50, inscrita na
Cédula de Identidade n° 189338020010 SSP/MA, residente neste Município de BALSAS-MA, neste ato
denominado sin^lesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do
PREGÃO ELETRÔNICO N® 46/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo N® 22331/2021, nas
cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação,
RESOLVE registrar os preços da errqjresa XABORATÓRIO FEMININA DIAGNÓSTICO ElRELl, CNPJ
33.842.567/0001-64, estabelecia na Rua Benedito Leite, n° 436, Bairro Centro, na cidade de Balsas/MA, CEP
65.800-000, Fone (99) 3541-3905, E-mail: clinicafeminina2recepcao@fflnail.com, neste ato representado pelo Sr.
Alexandre Costa dos Santos, CPF/MF n° 618.462.263-33, 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 n® 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal n® 006/2017 e demais legislações aplicáveis, e em
conformidade com as disposições a seguín

rC^ÜSULÃ PRIMEIRA ̂  OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futura contratação de
empresa para prestação de serviços de elaboração de planos de biossegurança e serviços médicos, que visa à
prevenção da saúde e da integridade dos servidores dos Hospitais e Prontos socorros e das Unidades Básicas
de Saúde do Município de Balsas - MA, conforme especificações do Termo de Referência — Anexo I do Edital
de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n® 46/2021, constituindo assim, em documento vinculativo e
obrigacional às partes.

%
ICLAUSULA 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 n® 46/2021, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição,
obrigando-se as partes em todos os seus termos.

[CTÃUSüLA TERCEIRA ~hOS PREÇOS REGISTRADOS"

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO N®
46/2021 — Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

1

1
!

SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO
DOS PIANOS DE

BIOSSEGURANÇA PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

UNID

QUANT V.UNIT.

REGISTRADO

V. TOTAL

REGISTRADO

l.I ' Elaboração PPRA UND 1 3.542,65 3.542,65

1.2 Elaboração LTCAT UND 1 4.271,57 4.271,57
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1.3 Elaboração ficha de Epi's UND 1200 39,90 47.886,00

1.4 Elaboração ordem de serviço UND 1 77,01 77,01

1.5
Lip ( Laudo de Insalubridade e
Periculosidade

UND 1 4.124,82 4.124,82

1.6 Plano perfuro cortantes UND 1 2.753,33 2.753,33

1.7
Treinamento uso de Epi's e perfuro
cortantes

UND 1200 89,97 107.964,00

1.8
Treinamento segurança com
radioatividade

UND 1200 89,73 107.676,00

1.9 Treinamento combate a incêndio UND 1200 97,46 116.955,00

1.10 Plano de combate a incêndio UND 1 2.763,25 2.763,25

1.11 - Mapa de risco UND 1 2.076,37 2.076,37

VALOR TOTAL DO ITEM« R$ 400.000,00
i

ITEM MEDICINA DO TRABALHO UNID
QUANT V.UNIT.

REGISTRADO

V. TOTAL

REGISTRADO

2
SERVIÇOS MÉDICOS NÀO INCLUINDO EXAMES

2.1 '

a) Exame Médico Admissional: exame
físico e mental, que deve ser realizada
por todos os empregados no momento
de sua admissão.

UND 1200 35,70 42.840,00

2.2

b) Exames Periódicos: avaliação clínica
ocupacional com o objetivo de avaliar a
saúde do empregado e, identificar
precocemente patologias, devendo ser
anual e para todos os servidores

UND 1200 35,70 42.840,00

2.3 .

1

c) Exames Demissionais: avaliação
clínica ocupacional realizada
obrigatoriamente.
Avaliação de retomo ao trabalho:
avaliação clínica ocupacional realizada
obrigatoriamente no primeiro dia de
volta ao trabalho, se a ausência do

empregado for por período igual ou
superior a 30 (trinta) dias, seja por
motivo de doença ou acidente de
nature^ ocupacional ou não, ou parto.

UND 1200 35,70 42.840,00

2.4

1

d) Emissão de Atestado de Saúde
Ocupacional — ASO: a cada realização

da avaliação médica realizada nos
termos do subitem 6.2.1, será emitido
pelo médico encarregado do exame o
Atestado de Saúde Ocupacional—ASO.

UND 1200 36,75 44.100,00

2.5
e) Avaliação Médica para
encaminhamento à Perícia Médica do

UND 1200 59,03 70.837,20
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INSS: realizar avaliação de atestados
médicos referentes a licenças médicas
concedidas por período superior a 15
(quinze) dias.
f) Prontuário Clínico Individual: os
dados obtidos na avaliação clínica
ocupacional devem ser anotados em um
prontuário individual e permanecer sob
a  responsabilidade do Médico
Coordenador do Programa, devendo ser
guardado por 20 (vinte) anos após o
desligamento do empregado. Havendo
substituição do médico, os arquivos
deverão ser tr^isfcridos para seu
sucessor.

Relatório Anual: a contratada deverá

elaborar o relatório anual, com as ações
de saúde a serem executadas, conforme
modelo indicado no Quadro HI da NR
n° 7. Realirando o devido planejamento
na elaboração e implantação do
PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional — PCSMO: consiste na
promoção e preservação da saúde dos
empregados com base nos riscos à
saúde dos empregados, especialmente
os identificados nas avaliações previstas
na Norma Reguladora n° 07 instituída
pelas Portarias n° 3.214 de 08/06/78,
incumbindo à contratada realizar os

Exames Médicos que envolvem: (i)
avaliação clínica, abrangendo anamnese
ocupacional e exame físico e mental, e
(li) exames conq)lementares, para todos
os servidores da Sede através dos

procedimentos médicos a seguir:

UND

UND

UND

1200

1200

47,36

17,03

962,80

VALOR TOTAL DO ITEM;

56.842,80

20.437,20

962,80

R$321.700,00

Valor Total: RS 721.700,00 (setecentos e vinte e um mil e setecentos reais).

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

33. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a finnar 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 n° 8.666/1993, me^ante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
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3.4. Os preços» os quantítatívos, 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 conformida-de com o disposto no
parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

[cTÁWÜLAWARTFyDOPM^DÊ^íMNCOrDAÃfS

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 HI do § 3° do art. 15
da Lei n" 8.666/93.

[GLAUSljSa^fEÍ5^^CECüGAO!Í^ÍE^^

5.1. Os serviços deverão ser executados, 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 serviços deverão ser executado e está em perfeita
condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

ÍCLMSüS SEXTA

6.1. Os pagamentos referente aos serviços executados objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da
licitação e anexos.

]cLAüstMÃ"TÉT™"^ d^altMaçãò" dg^^^ço p:^ticadõ'nò mercado~e^15|
jREEÓUIIJBRlÓDAEOUACÃOÉCONÔMTCO-roJANCEIRA ^ ' -- / / V-j

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de
que trata § 1" no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serâo fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n^ 8.666/93 ou redução
dos preços praticados no mercado.

73. Mesmo comprovada a ocoirência de situação prevista na alínea "d" do inciso U 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.

7.4. 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 n° 8.666. de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tomar-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 mercado.

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
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7.6. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor náo puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá;

7.6.1. 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

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. 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 vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela
Prefeitura Municipal de Balsas para determinado item.

7.9. 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 registro.

7.10. As alterações de preços oríimdas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão
publicadas no Diário Oficial.

8.1.0 fomecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Balsas quando:

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

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
I

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

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

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

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

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

8-2. 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 n® 8.666/93;

83. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
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8.4. 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:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

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

8.5.1. 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 maion

8.6. 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 Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando
motivada pela ocorrência de inã'ação cometida pela etnpresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona
deste instrumento.

8.8. 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 oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto oü 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.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extínfó, automaticamente, por decurso do prazo
^ sua vigência.
[cláusula nona - das obrigações DÃBEINlHaMfÃ'j5AATÂ""

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. 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;

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

9.1.3. 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;

9.1.4. 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;

9.1.5. 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 empregatícío com o contratante;
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9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. 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;

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

9.1.9. 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.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

iCLAUSULA DÉCIMA-tOBMGAÇOEST^IPREFEITÜRA^
10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. 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;

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

10.1.3. 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;

10.1.4. Notificar o fomecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper
imediatamente a aquisição/prestaç^, se for o caso;

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

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

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

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

[11. GDAUSÜLA DÉCIMA PRIMEIRAV DA üTIEIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÍÓRGÂO OÚENTIDADÊS^OPARTICIPANTES. ^ _ ..-V. . ' v V - .3
11.1. A Ata de Registro de ÍTeços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
que não tenha participado do certame lidtatórío, mediante prévia consulta ao Ór^o Gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
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11.2. 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 jimto 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.

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

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e ór^os participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que (art 22, §4° do Decreto Municipal n® 006 de 2017);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por ór^o ou entidade,
a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes (art. 22, §3® do Decreto Municipal n® 006 de 2(S\Í)\

11.6. 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 o § 5®, do artigo 22 do Decreto
Municipal n® 006 de 2017;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Balsas poderá autorizar, excepciona] e justificadamente, a prorrogação do
prazo previsto no § 5®, do artigo 22 do Decreto Municipal n® 006 de 2017, respeitando o prazo de vigência da
ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. 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 descuciq}rímento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
infommndo as ocorrências ao órgão gerenciador.
ICLÁXJSULA DÉCIMA SEGURA- DÁSllANCÓlS APtoOSTRATIVAS " " —

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
7® da Lei N.® 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.
fCI^tJSULADÉCIMATERCÈIRA-DAS PKPOSIÇÕES FINAIS .. j

13.1. 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 proposta.

13.2.0 presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira,
conforme quantidades e e^ecificações 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 Despesa.

13.3. Pára os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n®.
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal n® 006 de 2017.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ICLAUSUIiA DEGIMA QUARTA - DO FORO ,;

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de BaIsas>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.

%
Balsas/MA, 28 de setembro de 2021.

CAMILA FERMRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria
GERENCIADORA

Aí
UABORATORIO FEMININA DIAGNOSnCO EIRELI

Alexandre Costa dos Santos

DETENTORA

%
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