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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, com sede na Praça Maria
José Cambraia Ribeiro nº 180, Bairro Aldeia São Vicente, em Oliveira/MG,
inscrito no CNPJ sob o nº 22.988.000/0001-84, isento de Inscrição Estadual,
neste ato representado pelo seu Diretor, Senhor Francisco de Abreu Assis,
inscrito no CPF sob o nº 154.427.806-34 e portador da Carteira de Identidade
MG-595.437, considerando o julgamento do Pregão Presencial por Registro de
Preços nº 011/2020, Processo Licitatório 0112/2020, RESOLVE registrar os
preços da (s) empresa (s) indicada (s) e qualificada (s) nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela (s) alcançada (s) e na (s) quantidade (s) cotada (s)
atendendo às condições previstas no Edital de Licitação 020/2020, sujeitandose as partes às normas constantes na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, e em conformidade com as disposições a seguir:
1-

DO OBJETO DA ATA

A presente ATA tem por objeto o, O PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO
VISA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E VIDRARIAS DESTINADO A MONTAGEM
DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO - ETE E REPOSIÇÃO DO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA “DR. CARLOS CHAGAS”, do edital de
pregão por registro de preços nº 011/2020, que é parte integrante desta ATA,
assim como a proposta vencedora, independente de transcrição e mapas de
apuração Sintética e Analítica.
A existência de preços registrados não obriga o Serviço Autônomo de Água e
Esgoto a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
2- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
2.1- O preço registrado e as quantidades solicitadas estão discriminados nos
Mapas de Apuração Analítico e Sintético, parte integrante desta Ata.
2.2- As especificações do objeto estão constantes no Anexo I do Edital de
Pregão por Registro de Preços 011/2020.
3- DO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1- O fornecedor classificado é o que segue:
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IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. inscrita no CNPJ sob número
00.377.455/0001-20, com sede a Rua Santa Clara, 236 – Parque Industrial San
José, Cotia – SP, no valor total: R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos
reais).
4- DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
4.1- A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.
5 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:
5.1 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado mediante
assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital de
Pregão Presencial por Registro de Preços 011/2020.
5.2 - A presente ATA não implica em compromisso de fornecimento, podendo o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto realizar pedidos ou não sobre os itens
registrados.
5.3 - Após cumprir os requisitos de publicidade, o fornecedor ficará obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante a validade, dentro dos
quantitativos estimados, desde que sejam emitidas as Ordens de Fornecimento
respectivas.
6- REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
6.1- O SAAE realizará pesquisa de preços de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata;
6.2- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo ao SAAE promover as negociações junto ao
fornecedor;
6.3- Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, o SAAE convocará o fornecedor para
negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;
6.4- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade;
6.5 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o SAAE poderá:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Praça Maria José Cambraia Ribeiro, 180 – Bairro Aldeia São Vicente
Oliveira/MG - Telefax: (37) 3331-4333
CNPJ: 22.988.000/0001-84 – Inscrição Estadual: Isento
www.saaeoliveira.com.br

6.5.1- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e;
6.5.2- Convocar os demais fornecedores constantes no cadastro de reserva,
quando houver.
7- O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
7.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
7.2- Não atender à solicitação do SAAE após o recebimento da ordem de
Fornecimento dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
7.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado ou sofrer sanção administrativa cujo
efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo com o SAAE;
7.4- O cancelamento do registro na hipótese prevista no item acima será
formalizado por despacho do SAAE, assegurado o contraditório e a ampla
defesa;
7.5- O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que justifique o cumprimento da Ata
devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público e a
pedido do fornecedor.
8- DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
8.1- O Serviço Autônomo de Água e Esgoto publicará o resumo desta Ata de
Registro de Preços no Diário Eletrônico Oficial do Município de Oliveira/MG,
nos termos da Lei Federal 8.666/93.
9- DO FORO:
9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Oliveira/MG, como competente para
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da interpretação da presente Ata, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
10- DAS CONDIÇÕES GERAIS:
10.1- As condições gerais para o fornecimento do serviço ora licitado, tais
como prazo, as obrigações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e do
fornecedor registrado, sanções e demais condições do ajuste, encontram-se
definidos no Edital de Pregão Presencial por registro de Preços nº 011/2020 e
seus anexos.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Praça Maria José Cambraia Ribeiro, 180 – Bairro Aldeia São Vicente
Oliveira/MG - Telefax: (37) 3331-4333
CNPJ: 22.988.000/0001-84 – Inscrição Estadual: Isento
www.saaeoliveira.com.br

10.2- A ATA de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciados do Sistema de Registro de Preços, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
10.3- É vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados nesta Ata de
registro de preços;
10.4- Para firmeza e validade do pactuado, a presente ATA foi lavrada em 03
(três) vias de igual teor e forma, que depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.

Oliveira/MG, 31 de agosto de 2020.

______________________________________
FRANCISCO DE ABREU ASSIS
DIRETOR DO SAAE

____________________________________
SRa LIDIA MAYUMI SHIGAKI
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA
DETENTORA DA ATA

________________________________
SÔNIA CRISTINA AZEVEDO
PREGOEIRA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TESTEMUNHAS:
___________________

_________________
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