ANO XLI

São Luís, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

Fluconazol 200 mg /100 ml

28

Fabricante: CRISTALIA

Sulfato de Gentamicina 40 mg / ml amp cl 02 ml

29

Fabricante: HYPOFARMA

5 000

18,20

91.000,00

Ampola

30.000

0 98

29.400,00

Bolsa

50.000

3 49

174.500 00

.

,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2021
PREGÃO ELETRÓNICO N° 177/2020
PROCESSO N.f 040-102462/2019

Metronidazol 500 mg /100 ml

40

Bolsa

Nº 30 - 15 Páginas

Fabricante: JP FARMA

,

,

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÀO LUÍS - MA.
UASG: 980921

3 DA VALIDADE DA ATA

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . SEMUS

.

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para
futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
4

.

REVISÃO E CANCELAMENTO

41

A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará pesquisa de mercado
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade
.

.

dos preços registrados nesta Ata.
4 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 à Administração promover
as negociações junto ao fornecedor.
.

.

43

.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo
.

mercado.
44

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
4 5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso o órgão gerenciador poderá:
.

.

.

.

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL, instituição criada e constituída nos
lermos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada através do Decreto Municipal n.° 28.928, de
19 de janeiro de 2006, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.° 06.307.102/0001-30,
com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Luís/MA, neste ato representada pelo seu Presidente,
Sr. Washington Ribeiro Viegas Netto, nos termos da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n.° 10.520,
de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Federais n.° 5.450, de 31 de maio de 2005, n.° 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e Decreto Municipal n.° 44.406, de 09 de setembro de 2013 e demais normas legais aplicáveis, considerando
o resultado do PREGÃO ELETRÓNICO N. 177/2020/CPUPMSL, resolve registrar os preços dos itens 25,47
e 49, adjudicados a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S A, CNPJ N 60.665.981/0009°

°

75, com sede Rod Fernão dias - BR 381, s/n Parte 2km 862,5 - Distrito Industrial do Algodão - Bairro Algodão CEP: 37556-830 - Pouso Alegre/MG, telefone: (11) 5586-2023, e-mail: pregoeseletronicos@uniaoquimica.com.br,
°

neste ato representada por sua Representante Legal, Sra. Maria Yone Mendes Gomes Ramos, RG n

1.288.024

SSP/DF, CPFn° 563.843.351-15. cujos atos ADJUDICATÓRIO o HOMOLOGATÓRIO, na forma da lei de

-

regência, competiram, respectivamente, a Sra. Leane Prazeres Santos de Vasconcelos, Membro e Pregoeira
desta Comissão Permanente de Licitação/CPL; e ao Sr. Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior, Secretário
Municipal de Saúde/ SEMUS.

1 DO OBJETO
.

,

451
.

.

.

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
452
.

.

.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em
fornecimento de MEDICAMENTOS (Antibióticos Hospitalares) para atender à necessidade das Unidades de
Saúde da Rede, mantendo em pleno funcionamento os serviços de Pranto Atendimento hospitalar, pertencentes a
Secretria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital
do Pregão Eletrònico n.° 177/2020/CPUPMSL, que é parte integrante desta Ata.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
2

46
.

.

.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S A, CNPJ N* 60.665.981/0009-

21

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
O Registro do fornecedor será cancelado quando:

47

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
.

.

75, no valor Total de R$ 717.000,00 (Setecentos e dezessete mil reais).

.

Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente a proposta da
beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

22
.

471

Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4 7 2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4 7 3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
.

.

.

.

.

.

.

.

.

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

.

Fabricante: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA

25

.

49

.

75.000

3,40

Fabricante: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA

Fr/Am p

6 000

36,00

216.000,00

Fr/Amp

6 000

41,00

246.000,00

.

NACIONAL S/A

Teicoplanina 400 mg
Fabricante: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA

49

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ala, devidamente comprovados e justificados:
.

255.000,00

Ampola

Teicoplanina 200 mg

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
.

(RS)

NACIONAL S/A

.

47

48

TOTAL

(R$)

Clindamicina 600 mg / 4 ml

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
.

QUANT.

.

praticados no mercado; ou
4 74

UNIT.
UND.

.

NACIONAL S/A

3 DA VALIDADE DA ATA
.

491
.

.

.

492
.

5

.

.

.

Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura
contratação, lerá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4. REVISÃO

5 1
.

.

não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do beneficiário, respeitadas
as disposições contidas no Decreto n°. 7.892/2013 e Decreto Municipal n°. 44.406/2013.
5 2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
do número de órgãos não participantes que aderirem.
5 3 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
.

.

.

,

.

,

6

.

CONDIÇÕES GERAIS

A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará pesquisa de mercado
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias. a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.
4 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 à Administração promover as negociações
41
.

.

.

.

junto ao fornecedor.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4 4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
43
.

.

.

.

4 5
.

61

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado penalidades e demais condições do ajuste,
.

E ÇANÇELAMgNTO

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que

.

.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o

compromisso, o órgão gerenciador poderá:

,

,

encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.

451
.

62
.

.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços,

.

.

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

Para firmeza e validade do pactuado, eu, Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro certifico a exatidão e

452

,

veracidade do conteúdo da presente Ata que, nesta data. conforme atribuição a mim conferida, lavro, em
03 (três) vias, de igual teor que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada e encaminhada com
cópia ao órgão participante.

.

.

.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

,

,

São Luís (MA), 03 de fevereiro de 2021.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa,
4 7 O Registro do fornecedor será cancelado quando:

46
.

.

.

.

471
.

.

.

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
4 7 3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
472

J/T&l Nicolau Nogueira Nunes Júnior

Secretário Municipal de Saúde/SEMUS
ANSELMO
Assinado de forma digital por
ANSELMO ZICATTO:02S)37S46080

/i
Gaíriela
iabriela Trinta cdos Santos Ribeiro
Assessora de Planejamento Estratégico

ZICATTO:02937546080 Dados

i

2021.02.0416:56:44-o oo*

Anselmo Zicatto

ADL MED COM. DE MED. LTDA

.

.

.

.

.

.

no mercado; ou

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
474
.

.

.

13

ANO XLI

São Luís, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4,7.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4 9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
48
.

.

.

.

Sonda de folley duas vias com balão.
Confeccionada em borracha natural de formato
adequado, siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios
grandes, arredondados e lisos, número da
sonda e a capacidade do balão deverão estar
estampados em local visível e permanente em
,

ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados:
4 9 1
.

.

.

492
.

.

.

Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.

Nº 30 - 15 Páginas

,

01

embalagem individual de papel grau cirúrgico

,

Unidade

11.250

4,49

50.512,50

Unidade

15.000

3,47

52.050,00

Unidade

11.250

4 49

50.512,50

Unidade

11.250

4 49

50.512,50

Unidade

11.250

4 49

50.512,50

Unidade

11.250

4 49

50.512,50

Unidade

22.500

7 14

160.650,00

com dados de identificação e procedência data
e tipo de esterilização, prazo de validade e
,

DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO PE PREÇOS

5

.

registro em Órgão competente.
Número: 06

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não

51
.

.

Marca: ADVANTIVE

tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do beneficiário, respeitadas as
disposições contidas no Decreto n°. 7.892/2013 e Decreto Municipal n°. 44.406/2013.
5 2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e do número
de órgãos não participantes que aderirem.
5 3 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente
.

.

.

.

Fabricante: HANGZHOU

BEVER

MEDI CAL

DEVICES CO. LTD - CHINA, R
,

Sonda de folley duas vias com balão.
Confeccionada em borracha natural, de formato
adequado siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios
,

grandes, arredondados e lisos, número da

sonda e a capacidade do balão deverão estar

do número de órgãos não participantes que aderirem.

estampados em local visível e permanente em
embalagem individual de papel grau cirúrgico
,

11
6

CONDIÇÕES GERAIS

.

,

com dados de identificação e procedência data
e tipo de esterilização prazo de validade e
,

,

registro em Órgão competente.

6 1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram.

Número: 16
Marca: SOLIDOR

.

se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.

Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO LTD -

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

CHINA, REPÚBLICA POPUL

,

Sonda de folley três vias com balão
Confeccionada em borracha natural de formato
adequado, siliconizada. com anti-incrustante
ponta proximal arredondada, com dois orifícios
grandes, arredondados e lisos, número da
sonda e a capacidade do balão deverão estar
estampados em local visível e permanente em
.

firmeza e validade do pactuado, eu, Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro, certifico a exatidão e veracidade
do conteúdo da presente Ata, que, nesta data, conforme atribuição a mim conferida, lavro, em 03 (três) vias. de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão participante.

,

,

São Luís (MA), 04 de fevereiro de 2021.

,

19

embalagem individual de papel grau cirúrgico
com dados de identificação e procedência data

,

,

,

e tipo de esterilização, prazo de validade e

Nicolau Nogueira Nunes Júnior

registro em Órgão competente

/Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Galrieia TYÍnta dos antoi Rlbeira
Assessora de Planejamento Estratégico

MARIA YONE

EMANUELI A DA «

MENDES GOMES rS

SILVA BERTUIEZA

RAMOS:5638433 ZXSUSSZZ

Fabricante: HANGZHOU

BARAUNM»414 2J
9394Q4

5115

.

Número: 16
Marca: ADVANTIVE

BEVER

MEDICAL

DEVICES CO. LTD-CHINA, R
,

£

Maria Yone Mendes Gomes Ramos

UNIÃO QUÍMICA FARM. NACIONAL S A

Sonda de folley três vias com balão.
Confeccionada em borracha natural de formato
adequado, siliconizada, com anti-incrustante
ponta proximal arredondada, com dois orifícios
grandes, arredondados e lisos, número da
,

21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2021
PREGÃO ELETRÔN1CO N° 154/2020

,

,

sonda e a capacidade do balão deverão estar

estampadas em local visível e permanente, em
embalagem individual de papel grau cirúrgico,
com dados de identificação e procedência, data
e tipo de esterilização, prazo de validade e

PROCESSO N.° 040-68816/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.
UASG: 980921

registro em Órgão competente.
Número: 18.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Marca: ADVANTIVE
Fabricante: HANGZHOU

BEVER

MEDICAL

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e

DEVICES CO., LTD - CHINA, R

constituída nos termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada através do Decreto

Sonda de folley três vias com balão.
Confeccionada em borracha natural, de formato
adequado, siliconizada, com anti-incrustante,

Municipal n.° 28.928, de 19 de janeiro de 2006, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob
o n.° 06.307.102/0001-30, com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Luís/MA, CPF N°
neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Washington Ribeiro Viegas Netto nos termos da Lei n.°

ponta proximal arredondada, com dois orifícios

,

8 666,

de 21 de junho de 1993, e da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Federais n®

5 450

de 31 de maio de 2005, n.° 7,892, de 23 de janeiro de 2013, e Decreto Municipal n.° 44.406, de 09 de

.

.

,

setembro de 2013 e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO

23

°

N 154/2020/CPUPMSL, resolve registrar os preços dos itens 01,11,19, 21, 23, 25 e 32, adjudicados
a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ N°07.847.837/0001-10, com sede Avenida
.

grandes, arredondados e lisos, número da
sonda e a capacidade do balão deverão estar
estampados em local visível e permanente, em
embalagem individual de papel grau cirúrgico,
com dados de identificação e procedência, data
e tipo de esterilização, prazo de validade e

registro em Órgão competente.
Número: 20.

Anápolis s/n, lote 06 - Vila Brasília Aparecida de Goiânia/GO, telefone: (62) 3088-9700, e-mail:

Marca: ADVANTIVE

contato@cientificahospitalar.com.br, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. Sidney de

Fabricante: HANGZHOU

Castro Pereira, RG N° 99372 MT GO e CPF N° 383.337.831-04, cujos atos ADJUDICATÓRIO e
HOMOLOGATÓRIO, na forma da lei de regência, competiram, respectivamente, a Sra, Elza Helena Serejo

DEVICES CO., LTD - CHINA, R

BEVER

MEDICAL

Sonda de folley três vias com balão.
Confeccionada em borracha natural, de formato
adequado, siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios
grandes, arredondados e lisos, número da
sonda e a capacidade do balão deverão estar
estampados em local visível e permanente, em

Braide, Membro e Pregoeira desta Comissão Permanente de Licitação/CPL: e ao Sr. Joel Nicolau
Nogueira Nunes Júnior, Secretário Municipal de Saúde/ SEMUS.
1 DO OBJETO
.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em

,

25

embalagem individual de papel grau cirúrgico,

,

com dados de identificação e procedência, data
e tipo de esterilização, prazo de validade e

Produtos para Saúde e Correlatos para as Unidades vinculadas à SEMUS, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do
Pregão Eletrônico n.° 154/2020/CPUPMSL, que é parte integrante desta Ata.

registro em Órgão competente.
Número: 22.
Marca: ADVANTIVE

2

DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

.

Fabricante: HANGZHOU

BEVER

MEDICAL

DEVICES CO., LTD-CHINA, R
21
.

.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ N°07.847.837/0001-10,

Filtro Umidificador Bacteriológico, para uso
em circuito Respiratório, descartável,
adulto, composto de dupla membrana
(higroscópica e hidrofóbica), filtro bacteriano e

no valor Total de R$ 465.262,50 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos).
2 2 Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente a proposta
da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
.

.

ITEM

14

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QUANT.

UNIT.

TOTAL

(RS)

(R$)

32

virai, e umidificador passivo para sistemas de
ventilação. Embalagem individual em papel
grau cirúrgico, constando externamente dados

de identificação e procedência, data e tipo da
esterilização, tempo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

,

