ANO XLI

São Luís, sexta-feira, 18 de junho de 2021

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 3.430/96; Decreto n° 47.873/2016,
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176/2020/CPL/PMSL, resolve registrar o preço dos itens 13 e 22, adjudicado a
empresa M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - VIVAMAR, CNPJ n.
00.602.864/0001-83, com sede na Rua 10, Quadra 108, n° 17, Conjunto Penalva, bairro
São Cristóvão - São Luís/Maranhão, neste ato representada por seu Representante
Legal, Sr. Antônio Saraiva S. Sobrinho, RG n.° 78461597-7SSP/MA e CPF n.°
°

Decreto n° 48.768/2017 e Decreto n° 52.488/2019.
RESOLVE:

Art. 1" - Dá nova redação à alínea "d" do artigo I° da Portaria n° 001/2021, que
passará a vigorar com o seguinte teor:
"

Art. I°:.

d) Assessor jurídico-CHARA MAY LIMA SIMÕES GUILLEN CIVIT.

207.120.222-87, cujos atos ADJUDICATÓRIO e HOMOLOGATÓRIO, na forma da lei
de regência, competiram, respectivamente, a Sra. Janilda Ismênla Junqueira Ayres
Lopes, Membro e Pregoeiro(a) desta Comissão Permanente de Licitação/CPL; e ao
Sr. Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior, Secretário Municipal de Saúde/SEMUS.
1 DO OBJETO
.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas as
disposições em contrário.
Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
Produtos para Saúde e Correlatos: Equipos (com bureta, macro, micro, enteral,
hemotransfusão), Frascos alimentação enteral (300ml e 500ml), Extensores duas
vias, Dispositivo para mistura de medicamentos, Torneira 03 vias e Conectores
sem agulha, para as Unidades vinculadas à SEMUS., conforme especificações
°

constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.

Jos í

o

âfeilPeiro

176/2020/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata.
DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2

Secretário

.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VIVAMAR, CNPJ n.° 00.602.864/0001-83, no valor Total de R$ 2.624.250,00 (dois
milhões seiscentos e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais).
21

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO
HISTÓRICO - FUMPH

.

.

22
.

PORTARIA N° 019/2021/FUMPH, de 14 de junho de 2021

.

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

referente a proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

Designa substituto para cargo em comissão da
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico -

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

UNIT.

TOTAL

<R$)

Frasco plástico para nutrição enteral,
com graduação a cada 50ml,
capacidade para 500ml. Embalagem

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMONIO

individual,

13

contendo

dados

de

identificação
e
procedência.
Acondicionadas em caixa de papelão

HISTÓRICO - FUMPH, no uso de suas atribuições e competência que lhe são conferidas pela Lei
°

QUANT.

(R$)

FUMPH.

n

UND.

4.493 de 08 de julho de 2005, alterada pela Lei n° 4.859 de 04 de setembro de 2007,

UND

75.000

1,19

89.250,00

UND

975.000

2,60

2 535.000,00

resistente.
Marca: Embramed/Nutriz

Conector sem agulha, estéril de uso
único. Acesso sem agulha à linha
e/ou cateter durante a terapia
intravenosa.
Compatível
com
Cateteres, seringas tipo luer lock e
luer slip, equipos luer lock. Infusões
de alta pressão até 325 PSI, taxa de

RESOLVE

Art. I° DESIGNAR a servidora NÍVEA NUNES RAPOSO, matrícula
286567-2, ocupante do cargo de Superintendente de Projetos do PAC Cidades Históricas, símbolo

fluxo

DAS-2, na Fundação Municipal de Patrimônio Histórico - FUMPH, para responder pelo cargo de
Assessor de Gerenciamento do PAC Cidades Históricas, símbolo DAS-1, durante os afastamento e

máximo

de

10

ml/minuto.

Composição:
Conector/base:
policarbonato, borracha de silicone
líquido (polidimetilsíloxano), capa
protetora:
polietileno
de
alta
densidade, volume/priming: 0,1 ml.

22

impedimentos legais da titular do cargo, ANDRÉA CRISTINA VASCONCELOS PEREIRA,
matrícula 190916-3, no período de 14 a 21 de junho de 2021.

.

Isento de látex de borracha natural,

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

DEHP
ou
PVC.
Embalagem
individual de papel grau cirúrgico,
constando dados de identificação e
procedência,
data
e
tipo
de
esterilização, prazo de validade e

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

x

registro em Órgão competente.
Marca: SMARTSITE

KATIA SANTOS BOGEA
Presidente

3 DA VALIDADE DA ATA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS-MA

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

CENTRAL PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL

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.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 096/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 176/2020

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.
42
.

PROCESSO N.° 040-5513/2020

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

.

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.

43
.

UASG: 980921

.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

44
.

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 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,

16

considerando

o

resultado

do

PREGÃO

ELETRÔNICO

N.

°

.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

45
.

.

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
45 1
.

.

.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

4 5 2
.

.

.

ANO XLI
46
.

.

São Luís, sexta-feira, 18 de junho de 2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 100/2021

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à

PREGÃO ELETRÓNICO N° 176/2020

revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cativeis para obtenção
da contratação mais vantajosa.

PROCESSO N.° 040-5513/2020
47
.

.

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO

0 Registro do fornecedor será cancelado quando:

DE SÃO LUÍS - MA.
471
.

.

.

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

UASG: 980921

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
472
.

.

.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
473
.

.

.

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar

superior àqueles praticados no mercado; ou

e regulamentada através do Decreto Municipal n° 28.928, de 19 de janeiro de 2006,

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

474
.

.

.

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

48
.

.

ampla defesa.
49
.

.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,

devidamente comprovados e justificados:
.

.

.

492
.

.

.

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,

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,

491

CPL,

instituição criada e constituída nos termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005

considerando

o

resultado

do

PREGÃO

ELETRÓNICO

N.

°

176/2020/CPL/PMSL, resolve registrar o preço dos itens 14,15,16,17,18,19, 20 e

21, adjudicado a empresa VITAL FORTE HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n.°
33.758.116/0001-43, com sede Avenida Santa Edwiges, Quadra 11, N.° 19 - Vita São

José

II,

Paço

do

Lumiar

-

MA,

telefone:

(98)

3264-9775,

e-mail:

Por razão de interesse público; ou

vendas@vilalfortehospitalar.com, neste ato representada por seu Representante legal,

A pedido do fornecedor.

cujos ates ADJUDICATÓRIO e HOMOLOGATÓRIO, na forma da lei de regência,

Sr. Mareei Ferreira Penha, RG n° 0237681520038 SSP/MA.eCPF n.° 050.311.673-43,

competiram, respectivamente, a Sra. Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes,
5

.

Membro e Pregoeiro(a) desta Comissão Permanente de LicitaçaoíCPL; e ao Sr. Joel

DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nicolau Nogueira Nunes Júnior, Secretário Municipal de Saúde/SEMUS.
51
.

.

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

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e
°

anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto n
e Decreto Municipal n°. 44.406/2013.

.

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
52
.

.

aderirem.
53

6

.

.

.

.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.

.

.

176/2020/CPUPMSL, que è parte integrante desta Ata.
2

.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

.

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de

62

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
Produtos para Saúde e Correlatos: Equipes (com bureta, macro, micro, enteral,
hemotransfusâo), Frascos alimentação enteral (300ml e SOOml), Extensores duas
vias, Dispositivo para mistura de medicamentos, Torneira 03 vias e Conectores
sem agulha, para as Unidades vinculadas â SEMUS., conforme especificações

21

CONDIÇÕES GERAIS

61

.

constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.°

As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao
qulntuplo 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,
.

1 DO OBJETO

7.892/2013

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

.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: VITAL FORTE HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n.°

33.758.116/0001-43, no valor Total de R$ 776.250,00 (setecentos e setenta e seis mil
duzentos e cinquenta 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
.

.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Para firmeza e validade do pactuado eu, Ana Paula Costa Nunes, 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,

UNIT.

TOTAL

UND.

QUANT.

UND

26.000

1,25

31.250,00

UND

225.000

0,96

216.000,00

UND

75.000

0,96

72.000,00

Preços.

(R$)

<R$)

Frasco plástico para nutrição enteral,
com graduação a cada 50ml, capacidade
para 500ml. Embalagem

,

14

vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão participante.

individual,

contendo

dados

de

identificação
e
procedência.
Acondicionadas em caixa de papelão
resistente.

São Luis (MA), 27 de maio de 2021.

Marca: Nutriz

mmÍm
WashiiTgíon Ribeiro Viegas Netto
ecretário Municipal de Saúde/SEMUS

Presidente da CPL

15

(À ,

'

4na féula Costa Nuné

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes

Membro/P reboelro(a)

Assessoria) de Planejamento
Estratégico

Dispositivo (infusor com clamp) para
administração múltipla simultânea de 02
(duas) soiuçfies. confeccionado em PVC,
com conectores luer fêmeo, 01 (hum)
adaptador em Y. intermediário luer, com
válvula para vedação do sistema
mediante a retirada de seringa e duas
tampas sobressalentes. Estéril, em
embalagem individual de papel grau
cirúrgico, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização,
tempo de validade e registro no Ministério
da Saúde.
Marca: La Vita

16
_

:

rsrsdtn-Mrto

M A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - VIVAMAR

Dispositivo (infusor com clamp) para
administração múltipla simultânea de 02
(duas) soluções, confeccionado em PVC,
com conectores luer fêmeo, 01 (hum)

.

17

