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LICITANTE: PRECISION SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS
CNPJ: 10.430.441/0001-87
ENDEREÇO: Rua 04, Nº. 15 - Quadra 03 - Conjunto Habitacional Vinhais, São Luís/MA
TELEFONE: (98) 9 9973-0662 / (98) 9 8516-5677
REPRESENTANTE: Sormane Silva Santana
CPF: 489.686.843-91

LOTE I - BIOQUIMICA
Item

Descrição Teste

Unid.

QTD.

P.Unit

Total

1

Ácido Úrico: método enzimático colorimétrico p/ determinação de ácido
úrico. Monoreagente pronto para uso, possuindo LCF (fator clareante
lipídico). Embalagem contendo dados de identificação e procedência,
prazo de validade. Apresentação mínima: 160ml

Teste

5.000

R$ 1,35

R$ 6.750,00

2

Albumina (verde bromocresol): método colorimetrico p/ determinação de
albumina no soro e no plasma. Linearidade mínima de 6g/dL Embalagem
contendo dados de identificação e procedência, prazo de validade.
Apresentação mínima: 100 ml.

Teste

5.000

R$ 2,50

R$ 12.500,00

3

Alfa Amilase: reagente para determinação quantitativa de alfa-amilase em
soro, plasma heparinizado e urina. Monoreagente pronto p/uso. Substrato
utilizado é o 2-cloro-4- nitrofenil-maltotriosideo (CNPG3). Linearidade:
7000U/L. Apresentação mínima: 60 ml

Teste

5.000

R$ 1,46

R$ 7.300,00

4

Transaminase ALT / GPT (UV): método cinético UV p/ determinação de
alanina amino transferase, de acordo com as recomendações IFCC.
Reagentes líquidos contendo enzima e substrato. Embalagem contendo
dados de identificação e procedência, prazo de validade. Apresentação
mínima: 100ml

Teste

6.000

R$ 1,38

R$ 8.280,00

5

Transaminase AST/GOT (UV): método cinético UV p/ determinações de
aspartato amino transferase, de acordo com as recomendações IFCC.

Teste

6.000

R$ 1,38

R$ 8.280,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2406.010/2021 Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE
CURURUPU/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 04.295.238/0001-42, com sede na Rua Ático Seabra, nº. 159,
Centro, Cururupu/MA - CEP: 65.268-000, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra.º LUCIANA SETÚBAL LOPES. RESOLVE
registrar o preço da licitante signatária, vencedora do Pregão Presencial nº 010/2021, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços
para Futura e eventual aquisição de reagentes para Bioquímica, Hematologia, Imunológica, com fornecimento dos equipamentos em regime de
comodato, pelo período de 12 (DOZE) meses, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a
Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie:
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Bilirrubina automação : método para determinação quantitativa da
bilirrubina direta e total em soro ou plasma heparinizado. Reagentes
prontos para uso, diferenciados pela bilirrubina direta e total, com
linearidade de 25mg/dl. Apresentação mínima: 100 ml

Teste

6.000

R$ 1,35

R$ 8.100,00

7

Cálcio (Cresolftaleína): método colorimétrico .Linearidade mínima de
25mg/dL Embalagem contendo dados de identificação e procedência,
prazo de validade. Apresentação mínima: 100ml

Teste

4.000

R$ 1,30

R$ 5.200,00

8

Colesterol total: método enzimático de ponto final. Monorreagente líquido
pronto para uso, apresentando LCF (fator clareante lipídico). Embalagem
contendo dados de identificação e procedência, prazo de validade.
Apresentação mínima: 500ml

Teste

7.000

R$ 1,31

R$ 9.170,00

9

Colesterol HDL Direto: Reagentes para determinação quantitativa da
fração HDL do colesterol em soro e plasma. Calibrador acompanha o kit.
Linearidade de 150mg/dl. Apresentação mínima: 60ml

Teste

5.000

R$ 2,08

R$ 10.400,00

10

CK-MB UV : Reagentes para determinação quantitativa da atividade
enzimática da creatinoquinase em soro e plasma. Reagentes líquidos,
com linearidade mínima de 1300U/L. Apresentação mínima: 50ml

Teste

5.000

R$ 2,03

R$ 10.150,00

11

CK-NAC UV : Reagente para determinação quantitativa da atividade
enzimática da Creatinoquinase sub-unidade B por método de
imunoinibição em soro e plasma. Reagente líquido, com linearidade
mínima de 1300U/L e capacidade de bloqueio de 2000U/L. Apresentação
mínima: 50ml

Teste

5.000

R$ 1,90

R$ 9.500,00

12

Creatinina (Jaffé), método colorimétrico cinético p/ determinação da
creatinina em soro, plasma e urina humana sem preparo prévio da
amostra. Kit contendo: tampão, acido pícrico, acidificante e padrão.
Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de
validade. Apresentação mínima: 150ml

Teste

4.500

R$ 1,32

R$ 5.940,00

13

Ferro Sérico (CAB):Reagente para determinação quantitativa de ferro
ionizado em soro ou plasma heparinizado. Possui LCF(fator clareante
lipídico) que retira a interferência da turbidez na amostra. Volume 50-l e
linearidade mínima de 500-l/dl. Apresentação mínima: 40ml

Teste

4.000

R$ 1,86

R$ 7.440,00

14

Fosfatase Ácida Total e Prostática: Reagentes para determinação
quantitativa da atividade da Fosfatase Àcida Total e Fosfatase Ácida
Prostática em soro. Kit com ácido acético para estabilização da amostra,
com linearidade de 74UI/L e substrato fosfohidrolase-monoester
ortofosfórico. Apresentação Mínima: 60ml

Teste

4.000

R$ 1,42

R$ 5.680,00

15

Fosfatase Alcalina (ALP): sistema p/ determinação quantitativa da
atividade enzimática da fosfatase no soro e plasma c/ método cinético de
tempo fixo e ponto final, segundo as recomendações do DGKC.
Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de
validade. Apresentação mínima: 60ml

Teste

3.500

R$ 1,36

R$ 4.760,00

16

Fósforo UV: reagentes para determinação quantitativa UV, monoreagente
. Reagente líquido pronto para uso, com linearidade mínima de 20mg/dL.
Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de
validade.Apresentação mínima: 100ml

Teste

4.000

R$ 1,32

R$ 5.280,00

17

Gama GT: método cinético p/ determinação quantitativa da Y-glutamil
transferase em soro e plasma. Substrato com L-gamaglutamil3-carboxi-4nitroanilida. Embalagem contendo dados de identificação e
procedência, prazo de validade. Apresentação mínima: 40ml

Teste

5.000

R$ 2,47

R$ 12.350,00

18

Glicose (God-Pap): método enzimático colorimétrico p/ determinação de
glicose, líquido pronto p/ uso, contendo LCF(fator clareante lipídico).
Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de
validade. Apresentação mínima: 500ml

Teste

7.000

R$ 1,32

R$ 9.240,00

19

Hemoglobina glicosilada; reagentes para determinação quantitativa da
fração glicada da Hemoglobina (HbA1) presente no sangue total. Método
por resina de troca iônica, sem a interferência da temperatura.
Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de
validade. Apresentação mínima: 150ml

Teste

5.000

R$ 4,68

R$ 23.400,00

20

LDH Cinético UV: reagentes para a determinação quantitativa e
enzimática da desidrogenase lática em soro ou plasma, segundo
recomendações do SCE. Reagentes líquidos, prontos para uso.
Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de

Teste

4.000

R$ 2,48

R$ 9.920,00
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Reagentes líquidos contendo enzima e substrato. Embalagem contendo
dados de identificação e procedência, prazo de validade. Apresentação
mínima: 100ml.
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validade. Apresentação mínima: 60ml
21

Mucoproteinas: sistema p/ determinação das mucoproteínas. Embalagem
contendo dados de identificação e procedência, prazo de validade.
Apresentação mínima: 100ml

Teste

4.000

R$ 1,34

R$ 5.360,00

22

Magnésio: Reagentes para determinação quantitativa de íons magnésio
em soro, plasma, líquor e urina. Possui LCF (fator clareante lipídico).
Linearidade de 5mg/dl. Apresentação mínima: 100ml

Teste

4.000

R$ 1,40

R$ 5.600,00

23

Proteínas totais: método colorimétrico p/ determinação de proteínas no
soro e outros líquidos biológicos. Embalagem contendo dados de
identificação e procedência, prazo de validade . Apresentação mínima:
200ml

Teste

4.000

R$ 1,03

R$ 4.120,00

24

Triglicérides (GPO-PAP): método enzimático colorimétrico, contendo LCF
(fator clareante de lípides). Monoreagente, líquido pronto para uso.
Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de
validade. Apresentação mínima: 200ml

Teste

5.000

R$ 1,78

R$ 8.900,00

25

Ureia Liqui UV: Reagentes p/determinação cinética quantitativa da uréia
em soro e plasma. Reagentes líquidos pronto p/uso, com linearidade
mínima de 300mg/dl. Apresentação mínima: 200ml

Teste

4.000

R$ 1,32

R$ 5.280,00

R$

VALOR TOTAL LOTE I

208.900,00

LOTE II HEMATOLOGIA
Item

Descrição Teste

Unid.

QTD.

P.Unit

Total

1

HEMOGRAMA COMPLELETO

Teste

20.000

R$

R$ 70.000,00

3,50

Item

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

UNID.

QTD

P. Unit

Total

1

Kit de terceira geração, para detecção de anticorpos anti - HCV em soro
ou plasma ou sangue seco em papel filtro. Kit com possibilidade de
detectar peptídeo central, peptídeo NS3,NS4 e NS5 recombinantes.Kit
contendo controle positivo, negativo e calibrador já incluído no kit.
Reagentes prontos para o uso, com monitoriamento de cor em todas as
etapas e kits com a utilização de reagente específico para bloquear
interferências das amostras e controles. Micro placa com indicador de
umidade, tempo de reação, de 1 hora e quarenta e cinco minutos.
Especificidade: 100% Sensibilidade: 100 % Cx c/ kit c/ 960 testes e seus
respectivos controles.

Teste

1.000

R$ 12,20

R$ 12.200,00

2

Kit para triagem da determinação das Imunoglubinas anti - Treponema
Pallidum (SIFILIS) IgG + IgM (recombinante) em soro, e ou sangue seco
em papel filtro. Kit recombinante, princípio sanduíche, reagentes prontos
para uso, tempo de reação de 40 minutos, Especificidade: 99,9%
Sensibilidade: 100 % Cx kit c/ 192 testes e seus respectivos controles.

Teste

1.000

R$ 5,35

R$ 5.350,00

3

Kit de terceira geração, com um passo de incubação para determinação
do antígeno de superfície da Hepatite B(HBsaG), no soro ou plasma e ou
sangue seco em papel filtro.Utilização de anticorpos monoclonais de rato
purificado, específico para o determinante “a”, pelo princípio de captura de
anticorpos.Kit contendo controle positivo, negativo e calibrador, já incluído
no kit e microplaca com indicador de umidade. Especificidade: 99,5%
Sensibilidade: 100 % Cx kit c/ 192 testes e seus respectivos controles.

Teste

1.000

R$ 12,00

R$ 12.000,00

4

Kit de quarta geração, , para determinação de anticorpos e antígenos do
vírus HIV tipo I e tipo II. Determinação em soro e ou sangue seco em
papel filtro. Proteínas: gp41, gp36 e p24.Detecção IgG, IgM e IgA, com
subtipo “O”.Reagentes prontos para uso, kit contendo 2 conjugados,
controle negativo, controle positivo e calibrador. Microplaca com indicador
de umidade, tempo de reação de 2 horas e trinta. Especificidade: 100%
Sensibilidade: 100 % Cx kit c/ 192 testes e seus respectivos controles.

Teste

1.000

R$ 7,50

R$ 7.500,00

5

Kit de triagem para detecção de anticorpos do antígeno central do vírus
da Hepatite B (HBc total - IgG + IgM, ,detecção de anticorpos da Hepatite
B em soro ou plasma e ou sangue seco em papel filtro. Teste com
princípio de competição, utilizando anticorpos monoclonais na sua fase
sólida.Kit contendo controle positivo, negativo e calibrador já inclusos,
com reagentes prontos para o uso. Microplaca com indicador de umidade,
tempo de reação de 02 horas e vinte minutos. Especificidade: 99,3%
Sensibilidade: 99,7 % Cx kit c/ 96 testes e seus respectivos controles.

Teste

1.000

R$ 12,50

R$ 12.500,00

6

Anti HBC IgM para detecção ou identificação de anticorpos da classe IgM

Teste

1.000

R$ 12,50

R$ 12.500,00
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LOTE III - IMUNOLOGIA E HORMÔNIO /METODO IMUNOENZIMÁTICO/ELISA
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R$ 70.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE II
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Anti-HBs -(Ausab) quantitativa /qualitativa de anticorpos contra antígeno
de superfície da Hepatite B (anti-HBs) em soro ou plasma e ou sangue
seco em papel filtro. direto, não competitivo, tipo “sandwich” em
microplacas. Conterá poços revestidos com HBsAg humano - Conjugado:
HBsAg humano conjugado com peroxidase (HRP). Cx kit c/ 96 testes e
seus respectivos controles.

Teste

1.000

R$ 12,50

R$ 12.500,00

8

Toxoplasmose IgG - Kit para detecção qualitativa e quantitativa dos
anticorpos da classe IgG do protozoário Toxoplasma Gondii em soro ou
plasma e ou sangue seco em papel filtro. Kit contendo conjugado,
substrato e stop pronto para uso, soro controle liofilizado e calibradores
com as concentrações de 0, 10, 20, 50, 100, 200 IU/ml ( codificado por
cores ). Microplaca com indicador de umidade . Tempo de reação: 1 hora
e 20 minutos Especificidade: > 98% Sensibilidade: > 98%

Teste

1.000

R$ 12,15

R$ 12.150,00

9

Toxoplasmose IgM - Kit para detecção qualitativa dos anticorpos da
classe IgM do protozoário Toxoplasma Gondii em soro ou plasma e ou
sangue seco em papel filtro por “captura”. Kit contendo substrato, stop,
controle negativo e controle positivo pronto para uso e calibrador e
antígenos liofilizados. Microplaca com indicador de umidade . Tempo de
reação: 1 hora e 20 minutos Especificidade: > 98% Sensibilidade: > 98%

Teste

1.000

R$ 12,50

R$ 12.500,00

10

Citomegalovírus IgG - Kit para detecção qualitativa e quantitativa dos
anticorpos da classe IgG de Citomgalovírus em soro ou plasma humano.
Kit contendo conjugado, substrato e stop pronto para uso, soro e ou
sangue seco em papel filtro controle liofilizado e calibradores com as
concentrações de 0, 0.5, 1, 2, 4, 8 IU/ml ( codificado por cores ).
Microplaca com indicador de umidade . Tempo de reação: 1 hora e 20
minutos Especificidade: > 98% Sensibilidade: > 98%

Teste

1.000

R$ 10,50

R$ 10.500,00

11

Citomegalovírus IgM - Kit para detecção qualitativa dos anticorpos da
classe IgM do Citomegalovírus em soro ou plasma e ou sangue seco em
papel filtro por “captura”. Kit contendo substrato, stop, controle negativo e
controle positivo pronto para uso e calibrador e antígenos liofilizados.
Microplaca com indicador de umidade . Tempo de reação: 1 hora e 20
minutos Especificidade: > 98% Sensibilidade: > 98%

Teste

1.000

R$ 10,50

R$ 10.500,00

12

Anti-T Cruzi (Chagas) IgG, em soro ou plasma e ou sangue seco em
papel filtro.

Teste

1.000

R$ 8,40

R$ 8.400,00

13

HTLV I e II, Kit para determinação quantitativa do HTLV em soro ou
plasma e ou sangue seco em papel filtro.

Teste

500

R$ 12,50

R$ 6.250,00

14

Progesterona - Kit para determinação quantitativa de 17 0h,progesterona
em soro humano utilizado para diagnosticar hiperplasia adrenal congênita.
embalagem kit c/96 testes.

Teste

1.000

R$ 7,00

R$ 7.000,00

15

Estradiol ( 17b estradiol)- Kit para determinação quantitativa de estradiol
em soro humano.

Teste

800

R$ 7,00

R$ 5.600,00

16

Estrona - Kit para determinação quantitativa de estrona em soro humano. Teste

900

R$ 7,10

R$ 6.390,00

17

FSH - Kit para determinação quantitativa de fsh em soro humano.preço

Teste

800

R$ 6,15

R$ 4.920,00

18

LH - Kit para determinação quantitativa de lh em soro humano. preço

Teste

800

R$ 6,45

R$ 5.160,00

19

Progesterona Kit para determinação quantitativa de progesterona em
soro humano.

Teste

800

R$ 6,50

R$ 5.200,00

20

Prolactina Kit para determinação quantitativa de prolactina em soro
humano.

Teste

800

R$ 6,50

R$ 5.200,00

21

BHCG - Kit para determinação quantitativa de hormônios beta hcg em
soro humano.

Teste

800

R$ 5,50

R$ 4.400,00

22

T3 - Kit para determinação qunatitativa de t3 em soro humano. preço

Teste

800

R$ 6,00

R$ 4.800,00

23

T3 livre- Kit para determinação quantitativa de t3 livre em soro humano.

Teste

800

R$ 6,00

R$ 4.800,00

24

T4 livre - Kit para determinação quantitativa de t4 livre em soro humano.

Teste

800

R$ 6,20

R$ 4.960,00

25

T4 - Kit para determinação quantitativa de T4 em soro e ou sangue seco
em papel filtro.

Teste

800

R$ 7,20

R$ 5.760,00

26

TSH - Kit para determinação quantitativa de hormônio tireostimulante em
soro e ou sangue seco em papel filtro.

Teste

800

R$ 6,40

R$ 5.120,00

27

Cortisol- Kit para determinação quantitativa de cortisol em soro humano.

Teste

800

R$ 6,50

R$ 5.200,00

VALOR TOTAL DO LOTE
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contra antígeno Core do vírus da hepatite B (anti HBC IgM). qualitativa
automatizada em microplacas. O kit deverá conter os reagentes,
controles, tampões para a execução dos testes. Cx kit c/ 96 testes e seus
respectivos controles.
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VALOR TOTAL GLOBAL

R$ 488.260,00

1. DA VINCULAÇÃO
Vinculam-se a Ata, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 010/2021 e a Proposta de Preços.
2.

DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO
O fornecimento poderá ser efetuado conforme necessidades da Prefeitura Municipal de Cururupu/MA.
O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços, ainda que a
entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da
A existência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de Cururupu/MA a efetivar as contratações na quantidade estimada, ficando-lhe
facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro o
direito de preferência de fornecimento em igualdade de condições.
É vedado à Administração adquirir de outro fornecedor insumo por valor igual ou superior ao obtido da detentora do Registro de Preços, a
menos que esta se recuse a

A Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
4. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
A Prefeitura Municipal de Cururupu/MA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o
acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado registrados, nas mesmas condições de
A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou caso se torne
inexeqüível para as compromissárias.
Os preços registrados, a indicação dos fornecedores e as alterações quanto aos valores, atualizados em decorrência de pesquisas de preços
periódicas, serão publicados pela Administração na imprensa oficial, aditando-se a presente Ata de Registro de Preços.
Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serão computados para efeito de definição do preço praticado no mercado, mas se
constituirão em indicador para o exercício da faculdade de aquisição por outros meios, prevista no parágrafo 4º do art. 15 da Lei Federal nº
666/1993.

5. DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS
Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação - com
elevação ou redução de seus respectivos valores - em função da dinâmica do mercado.
Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de Cururupu promoverá o aditamento do compromisso de
fornecimento, conforme o artigo 65, II, da Lei Federal n.º 8.666/1993, ou formalmente desonerará a licitante em relação ao
O diferencial de preço entre a proposta inicial das licitantes e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de Cururupu/MA à
época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos, serão sempre
A licitante detentora do registro fica obrigada a informar à Prefeitura Municipal de Cururupu/MA sempre que houver redução nos preços de
mercado, ainda que temporária, comunicando o seu novo preço que irá abalizar pesquisa de mercado, a ser realizada pela Administração
conforme item
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Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada à
restituição do que houver recebido
No caso de revisão para maior, a licitante compromissária deverá solicitar a revisão do mesmo, obrigando-se a efetuar os fornecimentos das
Notas de Empenho já emitidas pelos preços ora

6. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas ás disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando:
Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o custo dos registrados,
cabendo a Prefeitura Municipal de Cururupu/MA promover as necessárias negociações junto aos
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, devendo a
Prefeitura:

1. convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

3. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Cururupu/MA poderá:
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2. frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

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

2. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Cururupu/MA irá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à aquisição

7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Prefeitura Municipal de Cururupu/MA quando a licitante signatária:

1. Descumprir as condições previstas no Edital do Pregão Presencial nº 010/2021 a que se vincula o preço registrado;
2. Descumprir as condições da presente Ata de Registro de Preços;
3. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o contrato ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

4. Enquadrar-se em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial previstas na Lei Federal nº 666/1993;
5. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
6. Implementar alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução
desta Ata de Registro de Preços;
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1. liberar
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7. Houver subcontratação total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, associação com outrem, cessão ou transferência total ou
parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução de eventuais e futuras avenças;

8. Houver razões de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.2 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovado.
Em qualquer das hipóteses previstas nos itens 7.1 e 7.2, o cancelamento de registro será devidamente autuado em processo administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizado por despacho da autoridade
A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos neste item, será efetuada por correspondência com aviso de
recebimento e por publicação na imprensa

8.

DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

A contratação com as licitantes ora registradas será formalizada pela Prefeitura Municipal de Cururupu/MA, por intermédio de contrato ou instrumento
equivalente, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 8.666/1993.

O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado na imprensa oficial do Município.
10. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento deste instrumento caberá à Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Cururupu/MA.Parágrafo Único:É facultado ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Cururupu/MA, delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ou Chefe(s) de Setor(es)
para emitir a(s) Ordem(ns) de Fornecimento(s).
11. DO FORO
As dúvidas decorrente da presente Ata serão dirimidas no Foro da Justiça Estadual da Comarca de Cururupu/MA, Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este
instrumento a Prefeitura Municipal de Cururupu/MA e as licitantes compromissárias, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03
(três) vias de igual e teor e forma.Cururupu/MA, 24 de junho de 2021.
________________________________
Luciana Setúbal Lopes
Secretária Municipal de Saúde.
_____________________________________
PRECISION SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS
CNPJ: 10.430.441/0001-87
Sormane Silva Santana r
CPF: nº 489.686.843-91
Representante
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