ANO XLI

EMPRESA BENEFICIÁRIA: MSI COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

21
.

São Luís, sexta-feira, 15 de outubro de 2021

.

HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n.° 29.544.048/0001-42 no valor Total de R$
319.665,60 (trezentos e dezenove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta

5

.
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DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

,

centavos).
Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação
referente a proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
2 2
.

.

5 1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ã CPL e
anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no 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
52
.

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

UND.

QUANT.

UNiT.

(RS)

TOTAL

(RS)

HEPARINA SÓDICA 5.000 Ul /
15

de Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que
aderirem.

0 25 ML

AMPOLA

,

18.000

10.56

190.080,00

Marca: CRISTÁLIA

5 3 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao
quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
.

BOLSA TRICOMPARTIMENTADA

DE NUTRIÇÃO
ESTÉRIL,

PARENTERAL
ATÓXICA,

,

FECHADO, AMINOACIDO (5,5 A
10%), GLICOSE (20% A 50%)

6

,

(10

A

ELETRÓLITOS

20%)

,

,

FOSFATO,

SULFATO.

CLORETOS

E

.

E

(SÓDIO

POTÁSSIO MAGNÉSIO, CÁLCIO,

34

ACETATO

.

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que aderirem.

APIROGÊNICA SISTEMA

LIPÍDIOS

.

CONDIÇÕES GERAIS

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-se definidos no Termo de
61
.

BOLSA

720

17998

129 585.fi0
.

COM

VOLUME
APROXIMADO
DE
1 000
ML.
OSMOLARIDADE
ENTRE 750 A 106 OmOsmol e
calorias totais entre 900 a 1200
KCAL. ADULTO E PEDIÁTRICO

.

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.

.

62
.

.

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

Preços.

(APARTIR DE 02 ANOS).

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

Marca: FRESENIUS

,

e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data, conforme atribuição a mim
3 DA VALIDADE DA ATA

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.

.

,

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.

São Luís (MA), 30 de setembro de 2021.

4 REVISÃO E CANCELAMENTO
.

4 1

/v-ej

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.
.

.

42
.

.

,

Diretor Geral/HMDM

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

Artur Serra Neto

ri&CUít&tk í&Lv-

y*o
í- íNunes
/Âna
to: ÍSW*Paula (è<osta

Amanda Dias Saldanha

Assessora de Planejamento Estratégico

Membro/Pregoeira

„_

.

0,

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.
.

.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

44
.

4 5

.

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

.

MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 127/2021
PREGÃO ELETRÒNICO N° 018/2021

o fornecedor

PROCESSO N.° 180-48536/2020
4 51

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
4 5 2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
46

.

.

.

.

.

DE SÃO LUÍS - MA.
UASG: 980921

.

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

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO

.

,

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM
Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL,
instituição criada e constituída nos termos da Lei n.r 4.537, de 16 de novembro de 2005
°
e regulamentada através do Decreto Municipal n. 2S.928. de 19 de janeiro de 2006,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.° 06.307.102/000í-30,

47
.

.

O Registro do fornecedor será cancelado quando:
4 71
.

.

.

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

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.° 8.665

.
,

472

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

,

.

,

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
4 73
.

.

.

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

48
.

.

.

.

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.

de 21 de junho de 1993, e da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e

do Decreto Federal n.° 5.450, de 31 de maio de 2005 e Decreto Municipal n.° 44.406, de
09 de setembro de 2013 e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do

PREGÃO ELETRÕNICO N.° 018/2021/CPL/PMSL, resolve registrar os preços dos
itens 28 e 35, adjudicados a empresa VITAL FORTE HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n.°
33.758.116/0001-43 com sede na Avenida Santa Edwiges, Quadra 11, n®19
Paço do
Lumiar/MA, E-rnail: vendas@vitalfortehospitalar.com. Telefone: (98) 3264-9775, neste
ato representada por seu Representante Legal, Sr. Mareei Ferreira Penha, RG
-

,

f0237681520038 SSP/MA e CPF n.° 050.311.673-43, CUJOS aios ADJUDICATÓRIO e
HOMOLOGATÓRIO. na forma da lei de regência, competiram, respectivamente, á Sra.
n

,

Amanda Dias Saldanha

,

Membro e Pregoeira desta Comissão Permanente de

Licitação/CPL; e ao Sr. Artur Serra Neto Diretor Geraí/HMDM.
,

1 DO OBJETO
.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
49
.

.

49 1

Por razão de interesse público; ou

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de
MEDICAMENTOS HOSPITALARES, para atender o Hospital Djalma Marques (HMDM),
conforme especificações constantes do Anexo J - Termo de Referência, do Edital do
Pregão Eletrônico n.° 018/2021/CPL/PMSL. que é parte integrante desta Ata.

492

A pedido do fornecedor.

2

.

.

.

.

.

.

.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

15

ANO XLI

São Luís, sexta-feira, 15 de outubro de 2021

PORTARIA N° 838, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

4 2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de faio que eleve o custo do objeio registrado, cabendo
à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
.

.

4 3

Quando o preço reg/sírado 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.
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A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - IPAM, Estado do Maranhão, no uso de svias atribuições legais
que lhe conferem o Decreto n° 46.998, de 19 de maio de 2015.
RESOLVE:

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:
.

,

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
4 5 2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

Art. I° Conceder Pensão por Morte, nos termos do art. 40, § 7°, da
Constituição Federal/ 88, c/c o art. 15, II, "a", da Lei n° 6.863/2020, a Sra. SANDRA
CLARICE DA SILVA FERREIRA, dependente legal do Servidor JOÃO CARLOS

FERREIRA, ocupante

4 5 1
.

.

.

.

do

cargo

de

Artífice

de

Obras

e

Serviços

Públicos

-

Alvenaria/Revestimento.

Art. 2° A Implantação do Benefício em Folha será efetuado a partir da próxima

.

competência.
Art. 3" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.

negociação.
4 6

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.
.

.

,

DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

,

4 7
.

.

O Registro do fornecedor será cancelado quando:
São Lufs/MA, 29 de setembro de 2021.
4 7 1
.

.

.

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

.

NÁDIATÍ-I .RIA frança quinzeiro

Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
.

.

4 7 4

.

,

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município

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

.

PORTARIA N° 839, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

.

.

Para firmeza e validade do pactuado, eu, Ana Paula Costa Nunes, certifico a exatidao
e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data; conforme atribuição a mim
conferida lavro, em 03 (três) vias. de igual leor, que, depois cie lida e achada em ordem.
vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão participante.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - IPAM, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o Decreto n° 46.998, de 19 de maio de 2015.
,

RESOLVE:

São Luis (MA), 30 de setembro de 2021.

Art. I" Conceder Pensão por Morte nos termos do art. 40, § 7°, da
Constituição Federal/ 88, c/c o art. 15, II a", da Lei n 6.863/2020, as Sras. MARIA
REGINA COSTA SILVA E ANDRÉIA REGINA COSTA SILVA dependentes legais do
,

"

"

,

,

Servidor JOÃO BISPO RODRIGUES DA SILVA, ocupante do cargo de Vigia.
WashingtóTfRroeiro Viegas Wêtto

AVtur Sèrra Neto

Presidente da CPL

Diretor Geral/HMDM

Art. 2° A Implantação do Benefício em Folha será efetuado a partir da próxima
competência.

Art. 3f Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

iyiGW&WtiU/

Amarrda Dias Saldanha

Membro/Pregoeira

Assessora de Planejamento Estratégico

DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

O.

'

Ó A Ç. lJ'lO
.

Mareei Ferreira Penha

VITAL FORTE HOSPITALAR EIREL1

São Luís/MA, 29 de setembro de 2021.

°ff£"

Mareei Ferreira frenha
Aux. Administrativo
CPF: 050 311.673-43
.

NADIA MÀRjlA FRANÇA QUINZEIRO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município
PORTARIA N° 842, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

PORTARIA N° 837, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA DO

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - IPAM, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o Decreto n° 46.998, de 19 de maio de 2015.
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA DO

RESOLVE:

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - IPAM, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o Decreto n° 46.998, de 19 de maio de 2015.
RESOLVE:

Art. I° Conceder Pensão por Morte, nos termos do art, 40, § 7°, da
Constituição Federal/ 88, c/c o art. 15, II, "a", da Lei n" 6.863/2020, a Sra. JHONAS
EMANUEL SOUSA DA SILVA, dependente legal do Servidor ERIVALDO COSTA DA
SILVA, ocupante do cargo de Professor Nível Superior - 4.

Art. I° Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de
Contribuição, com proventos integrais nos termos do art. 3°, 1, II, III e parágrafo único da
EC n° 47/05, composto do vencimento base e do anuenio, no percentual de 35% (trinta e
cinco por cento), conforme art. 105, caput e § 3° da Lei Municipal n° 4.615/2006,
respeitando os limites do art. 40, § 2", da CF/88, ao Servidor, MIGUEL ARCANGELO
TEIXEIRA, matrícula n° 99822-1, Vigia, Nível III, Padrão J, lotado na Secretaria Municipal
de Turismo- SETUR.

Art. 2° A revisão dos proventos definidos no artigo anterior será nos termos do

Art. 2° A Implantação do Benefício em Folha será efetuado a partir da próxima

art. 7°, da Emenda Constitucional n° 41/2003, c/c art. 3®, parágrafo único, da EC n

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

competência.

competência.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Luís/MA, 29 de setembro de 2021.

São Luís/MA, 30 de setembro de 2021.

NÁDIÃMARIA FRANÇA QUINZEIRO

16

47/05.

Art. 3° A Implantação do Benefício em Folha será efetuado a partir da próxima

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município

°

nádia ma ta) França quinzeiro

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município

