ANO XLI

São Luís, quinta-feira, 22 de abril de 2021
Art. 1° Designar o servidor Omar Ribeiro Batista, Coordenador

Nº 75 - 15 Páginas

individual em papel grau cirúrgico, constando
dados
de
identificação
e
procedência, data e tipo da esterilização, tempo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
externamente

de Administração e Finanças, Mat.: 514060-1, para fiscalizar o
processo

de fornecimento de combustível,

Contrato Administrativo n° 02/2021

decorrentes do

Marca: Becare

formalizado nos autos do
3 DA VAUDADE DA ATA
.

Processo n° 340-037/2021.
Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura

Parágrafo único. O referido Contrato Administrativo n° 02/2021
tem por objeto

fornecimento

de combustível para

Central

contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
4 REVISÃO E CANCELAMENTO
,

Permanente de Licitação - CPL, de acordo com as especificações

e condições contidas no Termo de Referência.
Ari. 2° O servidor deverá desempenhar a função de Fiscal durante

a vigência da contratação, com a finalidade de acompanhar,
fiscalizar e supervisionar, proceder ao registro de eventuais

ocorrências e adotar as providências necessárias para o fiel
cumprimento do objeto contratado.

4 1
.

.

.

.

A Administração através do órgão participante que requisitou o certame, realizará pesquisa de mercado
periodicamente, em intervalos n8o 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.

Quando o preço registrado se tomar 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 0 fornecedor que nâo aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
43
.

.

.

.

assumido, sem aplicação de penalidade.
45
.

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

.

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

compromisso o órgão gerenciador poderá:
,

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

Dê-se ciência.

451

Publique-se

fornecimento

.

.

,

.

,

apresentados; e
452

São Luis/MA, 20 de Abril de 2021.

.

.

,

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

46

Nâo havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder è revogação desta ata de
Registro de Preços adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
.

.

,

vãshirrgfofc Ribeiro Viègbs Netto

47
.

Presidente da Centra) Permanente de Licitação

.

EXTRATO DE CONTRATO

O Registro do fornecedor será cancelado quando:
471

Descumprir as condições da ata de registro de preços:
Não retirara 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 tomar superior àqueles praticados
.

.

.

472

PROCESSO:

340-37/2021

INSTRUMENTO:

ADESAO ARP 156/2020/CPL/PMSL, PREGÃO ELETRONICO
115/2020, CONTRATO 02/2021

06.307.102/0001-30

CNPJ

06.269.773/0001-54

.

.

.

LTDA

.

.

°

LEI 10.520/2002 SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N

LEGAL

DECRETO MUN. N° 44.406/2013

VALOR GLOBAL:

r<s a* Q14 44
,

ASSINATURA DO

.

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.
.

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

49

8.666/93;

.

,

caso fortuitc

,

(Quarenta e cinco mil novecentos e quartoze reais

491
4 92

VIGÊNCIA:

,

.

48

e quarenta e quatro centavos)

20.04.2021

CONTRATO:

.

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

.

FUNDAMENTO

.

.

.

REVENDEDORA SOPETRO

CONTRATADA:

C NPJ
.

LICITAÇÃO - CPL

.

.

no mercado; ou

COMBUSTÍVEL.

CENTRAL PERMANENTE DE

CONTRATANTE:

.

474

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE

OBJETO:

.

.

.

.

.

.

.

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

Até 31.12.2021
5

.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
51

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que nãc
tenha participado do certame, mediante prévia consulta á 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 centc
dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e do númerc
de órgãos nâo participantes que aderirem
5 3 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder na totalidade, ao qulntuplo do quantitativo de

FONTE DE

ELEMENTO DE

PROJETO/ATIVIDADE:

RECURSOS:

33.90.30.00

0412204062174

MATERIAL DE
CONSUMO

Gestão Administrativa - Custeio e

100

DESPESA:

.

,

.

Próprios

Investimento

.

.

,

.

.

.

,

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
,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2021

.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 154/2020
S

.

CONDIÇÕES GERAIS

PROCESSO N.° 040-68816/2019

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

61

As condições gerais do fornecimento, tais como 08 prazos para entrega e recebimento do objeto. as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado penalidades e demais condições do ajuste, encontram
se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato ANEXOS ao EDITAL.
.

UASG: 980921

.

,

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

,

62
.

Pelo presente instrumento a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos
termos 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 Luls/MA, CPF N° neste ato representada pelo seu
Presidente

,

n

f 10

.

.

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

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

veracidade do conteúdo da presente Ata que, nesta data, conforme atribuição a mim conferida, lavro, em 02
,

(três) vias. de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada e encaminhada com cópia ac
órgão participante.

Sr. Washington Ribeiro Viegas Netto, nos termos da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei

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

.

,

São Luís (MA), 05 de fevereiro de 2021,

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 N.° 154/2020/CPL/PMSL, resofve registrar o proço do
Item 33, adjudicado a empresa ÉTICA MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ N°12.606.382/0001-80. com sede Rua Pref. Olímpio de Melo, 1905-Benfica,
Rio de Janeiro - RJ , telefone: (21) 2240-1010, e-mail: licitacoes@eticamed.com, neste ato representada por seu
Representante Legal, Sr. José Viana de Mattos, RG N° 2016505-6 CRA-RJ e CPF N° 434.662.147-34, cujos atoa
ADJUDICATÓRIO e HOMOLOGATÓRCO na forma da lei de regência, competiram, respectivamente, a Sra. Elza
Holena Serejo Braide Membro e Pregoeira desta Comissão Permanente de LIcitaçSo/CPL, e ao Sr Joel

léel/Nicoiaú Nogueira Nunes/Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

,

,

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 Produtoa
para Saúde e Correlatos para as Unidades vinculadas â SEMUS, para atendera Secretaria Municipal de Saúde,
conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrõnlco n.°

Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro

José Viana de Mattos

Assessora de Planejamento Estratégico

ÉTICA MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE
JOSE VIANA DÉ

154/2020/CPL/PMSL que é parte integrante desta Ata.

MA"

,

34

DO BENEFICIÁRIO DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2

.

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

.

21
.

.

EMPRESA

BENEFICIÁRIA:

ÉTICA

MED

COMERCIO

E

REPRESENTAÇÕES

DE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2020

PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ N°12.606.382/0001-80, no valor Total de R$ 84.750.00 (Oitenta e quatro mil
,

setecentos e cinquenta reais).
22
.

.

Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente a proposta da

beneficiária desta Ata estfio registrados conforme segue:
,

PROCESSO N.® 040-85791/2018

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

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QUANT.

UNIT.

TOTAL

(RS)

(R$)

11,30

84.750,00

Filtro Umidlficador Bacteriológico, para uso em
circuito Respiratório, descartável, adulto,
33

10

composto de dupla membrana (higroscópios e
hidrofóbica). filtro bacteriano e virai, e umidificador
passivo para sistemas de ventilação. Embalagem

Unidade

7 500
.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
Pelo presente instrumento a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e
constituída nos termos 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
,

