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· ·:.,_ ~ ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO Flt.ANCISCO DO PIAUI 

.:z ~ -

UNID 
UNID 
UNIO 
U 10 
UNJO 

lOTE :l • ULTRASSONOGRAFlAS 

ITEM DESOtlÇÃO DOS SERVIÇO< UNIDADE 

1 US COM DOPPLER CAROTIDAS - UNIO 
2 US ABOOMEN SUPEklOR UN10 
3 us ASDOM INAl TÕTÃL - UNIO 
4 US ARTICULAC"AO UNID 
s IICM«• UNJO 
6 US COM DOPPLER UNID 
7 

"i 
UNID 

8 us UNIO 
9 us UNIO 
10 us IJNIO 
11 us UNIO 
12 us UNJO 
13 us UND 

14 U$ INAL UNJO 
15 US VIAS U RIAS NIO 
16 US 1V SE IUAOA UN10 

3. DOS ÓRGÃO(S) PAIIT\OPANTE(S) 
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QUANT. 
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22000 
60000 
L&>OU 
22000 

o 

VA~_!l~~NIT 

39S 00 
uooo 
15000 
11000 
1000 

35500 
llUOO 
11000 · 
45000 
11000 
11000 
11000 
11000 
11Ôl'V'I, 

11000 
11000 

Slo órglo1 e entidades públic-.a.s partkipantc~ do rcs i'$tro de preços, nominados, relaçSo esta que pana a, lnt@g.-af este 
instruméfltO, C:OtnO ~@ aqui Httvesse tr.mKríta. 

ORGAO PAATICIPAl;ITES 

Seéril!lt.Q ria Munldpal de Sa(lde 

Unidade Mista dt Sa"Udé 

4. DA SOLICITAÇÃO f 00 FORNfOMENTO 
_ 4.1. Da Solicitaç3o; Os órgãos/entes dcverGo emitir Ordens de serviÇOl, @ conseqô11nt8 Empenho PrllMo, aos dete.otores da. 
Ata, depois de consultl.!I í0fl11uh:1,da à SMA. respons.iivel pelo gerenciamento do s;st ema. ·· 
4.2. Do Fomedmento: Oe posse do doeumento acima, o <httentor dâ AUI, nos prazos éstabelêCldOS ·no Edital,. lnid.ar• os 

· serviços, meclli,nte: comprov•çio o u atC$1o de reoliztM;lo. · · 

S . GARANTIA 
A l!mpr~l'I ql.H! leve sl!u pr@'ÇO r@t:istrado deverA possoit Autor lução fl8nll o e:,cerdclo de a tividade. e1epedl:la por ór&ao/ente' 
municipal, estadua l ou lunti, comerei.li local, de-pendendo do caso. 

6. VALIDADE DA ATA 
S.l . A Villldade da Ata de Ft~istro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua .asslnatura, pOOendo ser prorrogada 
nai forma dà Lei, a critério da Admlnlstração Muniàpal. ~ 

· 1. REVISÃO E CANCELAMENTO 

7 .1. Os pceços registn,dos poderão Sei" n:vi$tO$ em decorrência de tvent\Ja1 redução dos preços pratlcacfos no mercado ou· 
de fato que el@ve o custo do produto re,eistritdo, cabtndo à A.dmtnlst:ra(ãn promover ilS nêgociat:6es junto ao(s) 
fornecedO<(es). _ 
/ ,2. Quando o preço registrado torn;;M•se sur:,ertor ao preço praticado no merca~o por m~ivo ·SU?f!Nenlen1e,. a· 
Administração convocará o(s) fomecedor{es) para negociarlem) a redução do5 preços ao.s valores praticados pelo mercado. 
7.3. O fornecedor que n~ ~ceit.ar reduzir seu preço ao valor s:iratic:adó pelo (l'lêrt.ado será liberado do compromisso 
1s.sUmido, ~em apllceçJo de pem,lidadc. · ·, 
7.3.1. A ordem de cla.ssificaçao dos far-necedores que aceitarem redu~ir seus pieços ''3os. valores de me~cado ob$ervari a 
cfa~siT1eç1ç.a,o original. . 
7.4. Quando o preço de mercado tom.---se superior ii!IOS pteços re@:í.strados e o rornecedot não· puder c.umprir o 
compromisso, o órgão gerenciador pOderi: · -
7.4.1. Uberor o fornecedo, do compromls$o assumido1 caso .a comunle:aç~ ocorr:l 3nt~ do pedido de execução de 
serviços, e sem aplicação da ~nalidade se c.onfirmada a veracidade dos motivos e comprovantes al)(esentados; e 
7.4.2. Convocar os demais fotnecedores para assegurar igual oportunidade de negocf.ação. 
7.S. Não havendo ~Kito na'!: neaoclaçôes, o órsão gerenciador det1l:!rá proc.eder à rl!.voe3<:!io d!:!it& ata de registro d e preçoJ, 
adotando as medidas c.abfveis para obtem;ao da contratação mais vantajosa. · 
7 .6. O reg_is[ro do ÍOfoecedo, serii ca11celado quando; 
7.6. .. l . Descumprir as condições da ata de reglrtro de preços; . 
1 .6.2. Não retirar a nota de empenho ou instru~to equlVillente na praio ~tu~h!ddo peja Administração, _ sern 
justific.ativa aceiUvel; -> 

"i.6'3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, 0iJ hipótese destl!! se tort1ar .superior àqu~les pratica.do s no mercâifo; ou 
7.6A. SOfrer sanção adm1nis-traüva cujo efeito tome-o prolt11_do de celebrar- contrato admlnistr,ulvn, alcançando o órgão 
gerenciador e órg3o(s) p,articipante(s). _ 
7_7_ O cancelamento de reglnros nas hipó:teses previ:stas nos ilens. 5,6,1, S.6.2 e ~.6.4 sera formallzado por despacho do 
órg~o scrcncl:..dor, :.l~SC6,Ur.,ido o COl"ltraditÓrio e• "mpla defeS.1. 
7.8. O ca,~celamento do registro de preços poderá ocorrer por fatO superveniiente, decorrentê d@ c.uo fortuito ou forc-a 
m i!lior, qu@prejudiqoe o cumprimento da a ta1 devidamente comprova-d'.os. e Ju5lifieados; 
7.8.1. Porr.1zãio de interesse público; ou 
7 .8 .2. A pedido do fornecedoJ. 

. 8. CONDIÇÕES GERAIS . 
8.1. Será lncluido na ata o registro dos liéltanté:S q lie aceit"arem cotar os bens com prfi;OS lg ais ao do fld tante vencedor na 
sequêtlt.ia rl..- ch1s.sif,cação do c@rtame. 
8.2. Os 6rg3os e entes nao se obrigam a utill:zair exdu.si\ramentc o registro de preço, uma vez que este não apresenta 
c.ompromlsso de aqublç3o, podendo cancel&~k> a qunlquer momento, desdé que julgue com1e.1ierue ou oportuno, sem que
tal decisão caiba recurso de sua detentora ou q ualquer Indenização J]or pa,rte do Mu nk:ipjo . 
8 .3. o. P<'ÇOS registrado,, nos termos do § 4• do a'11go l S da Lel n• 8666/93, tlm caráter orimtativo (preço mlximo), 
podet1do sempre ser renegociados a menor, inclusi"'-e para itens similares, q uando do chamaimento para cont~taiÇão. 
considerando os parãmenos dos preços registrados e o comportame~td apresentado pefo mercado. A pesquisa de preço" 
realizada deverá constar no respectivo prOc"eSso de 1N11amênto. · .•·. · · . \ . · 
8.4. Os pedid0$ às detentoras da Ata . deverão ser efetuad~través tlE!" OS'.s 1ou sirilgll!s Not·a de E"mpenho, prot~~bfiz\dos 
ou enviados através d e •foc-srmr1e• ou outra forma semelhante,. deles constando: "data, valo< un.ítário e quantldade, _local 
pa ra e.ntrega, carimbo e auinatura do respons.ivel da onldibde req,ul.sitant e, ~ aJrida, data, hora e identificação de q,ue:m o~ 
recebeu, juntando-se sua cóplai nos processos de ~quldação e de requlsfção 

8.5. o preço a ser pago pelos órgàos e entes é o -Yigente na data em que o pedido for entregue à detentora da Ata do S.R.P., 
independentemente da data de entrega do produto na unidade reQuislfante, ou de autorlzaç~ de readequaçao atrav,b da 
SMA, . .... lnteMIIO de tempo. . 

8.6. Na hipótese da detentorl!I da A~ de A.egittro çle Preços se negar a receber o pedido, este de\fef.i ser enviado pe1o 
Correio, viõill AR ou sob registro, con.!i!derando•se como efetlvainente recebido n.- da(a 24 (vi nte e quatro horas) da data da 
pos(agem, para todos os efeitos legais. 

8.7. A detent·ora da A1a dl!!! Registro de Pr~s d~erá comunicar ~ CPL - Comissão Permanente de Ucitaç:ões, toda e 
qua lquer alteraç~ nos dados cadastrais, l)Gra atualizaç:io. 

8..8. t vedado efetun cKré:Kimos nos quantitativos flJ<ados pela Ata de Registro de Preços, lnc.luslve o aaéscimo q·ue tnna o 

§ 1• <lo •"· 65 do Lei nt 8.666/93. 

a.9. As condições gerais do fornecimento do produto, t.ai.s como os prazos para entrega e recebimento é o produto, aS 
obrlgaçbes da Adminls,ração e do fornecedor regt.strado, penalidades e dema1$ cond(ções do afuste. encontr.lm~se 
definidos no 'l'ermo de Referência. · 

8.10. Para firmeza e val idade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (dua<J via, de igual toar, que, depok de lida e 
achada em ordem, vai ass.lnada pelas partes. 

TESTEMUNHAS: 

SÃO FRANCISCO DO PIAUI (PI), ZO de setembro de 2019 

Contratado/Detentor do SRP: 

~ 766~ 
·®'164,f(IO,OOO/ F1lllfino.p\ 

Q11P,h 20,5",118,1,'000J,93 

li~ RG/CPf .2, h, 11>(3 $9;f pi 
2•) __________ ____ _,RG/CP!. ______ _ 

~~s1~;:~;° ex.-: 2020 •

. ~ . PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA 

DECRETO N" 17, DE 01 DE ABRIL DE 2020 • LEI N.184 

Ab,e no o,r;,mento vigente crédito adicional sup/ement;Jr e da outras provldt!ndas 

DECRETA: 

Artigo lo.- Fica aberto no orçamento vigente, um crêdito adicional suplementar na 
import.Ancia de R$ '75 .32i,28 dLstribuido! ;1.s s eguinte.s dotaçõ-es : 

Suplemantaçlo ( + ) 75.327,28 
02 02 01 DEPARTAMENTO OE OBRAS PÚBLICAS 

127 15."51.0020.1053.00CX> CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS 
,.,»D.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

◄2.1 69 ,17 
F .R.: 1 001 00 

001 RKIDOliOrdinirtoa 
100 000 Geral 

02 03 00 SEC.MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO 

188 12.361.00CM.1048.0000 CONSTR.REFORMA EJOU AMPLIAÇÃO OE U.ESCOLARES 
,.4,90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

32.158.11 
F .R.: 1 001 00 

001 RKIDOaiOrdlnirioa 
200 000 Educaçilo 

02 OS 00 FUNDO MUNICIPAL CE SAÚOE 

334 10.301.0002.2030.COOO MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.OE SAÚDE 1.000.00 
3.1.90.91 .00 SENTENÇAS JUDICIAIS F .R. : 1 001 00 
001 RKWm:11 Ordrntrioa 
300 ooo saoo. 

Artigo 2o. - o crédi to aberto na forma do artigo ante r ior se rá cober to com recursos 
prove nie nt es de : 

AnulaçGo: 

02 02 00 SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

80 04.1 22.0002.2129.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS 
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
001 Reool'lo06 Orclinario!I 
100 000 Geral 

Anulação ( •) 

Art igo 3o . - Este de.ere t o ent r a e m vigo r na data d a sua p ubli cação. 

ROSELIOIA LUSTOSA ELVAS OE SOU 
SECRETARIO OE AOM E FINANÇAS 

-75.327,28 
F.R Grupo: t 001 00 

-75.327,28 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


