ANO XLI

São Luís, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

Parágrafo único: para presidir a Comissão nomeio neste ato a servidora
Cleyane Conceição Vieira, Diretora Técnica da Serviços, matrícula n° 438331-2.
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ERRATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 132/2021
PROCESSO N" 040-42443/2020-SEMUS

PREGÃO ELETRÕNICO N° 026/2021

Art. 4°. O membro da comissão que ora se constitui deverá se declarar

impedido de participar do processo de monítoramento e avaliação quando verificar que:
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/PMSL órgão
gerenclador do Sistema de Registro de Preços no âmbito municipal, COMUNICA aos
órgãos participantes e demais interessados na Ata de Registro de Preços em
referência que tem por objeto o registro de preços de aquisição de medicamentos

I - tenha participado nos últimos cinco anos, como comissionado,
cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da

,

sociedade civil participante do chamamento público;

,

utilizados

no âmbito da saúde mental

para atender as

,

necessidades das

Unidades de Urgência e Emergência da Rede Municipal de Saúde de São
Luís/PMSL a correção, nos termos da ata da sessão pública da licitação em epígrafe

II - sua atuaçãQ no processo de seleção configurar conflito de interesse.

,

§ 1° - A declaração de impedimento de membro da comissão não obsta a
continuidade do processo de monitorarnento e avaliação das parcerias celebradas
entre a organização da sociedade civil e o órgão ou a entidade pública federal.

que lhe deu origem, do preço unitário do ITEM 12 - CLONAZEPAM
demais especificações passando a vigorar na forma abaixo:

,

j ITEM

i

UND

ESPECIFICAÇÃO

UNIT

IQUANT

CLONAZEPAM 2 5MG/ML
SOL. ORAL GOTAS 20ML

TOTAL

(R$)

(R$)

1 65*

11.550.00

_

§ 2" - Na hipótese do §1°, o membro impedido deverá ser imediatamente
substituído por membro substituto a ser nomeado oportunamente, a fim de viabilizar a
realização ou continuidade do processo de monitorarnento e avaliação.

mantidas as

,

.

12

FRASCO i

Marca: HIPOLABOR-M(MG)

*

..

Registro corrigido

7.000

,

I

.

São Luis. 14 de dezembro de 2021

.

Art. 5". Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Monitorarnento e

eiro íé Netto

Washlng

Avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja

Presidente da Central Permanente de Licitação

membro desse colegiado.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 151/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2021

Art. 6°. Será ainda de competência da Equipe de Monitorarnento e avaliação
todos os atos designados à esta pela Lei n° 13.019 de 2014 e pelo Decreto Municipal
n° 49.304 de 26 de julho de 2017, legislações estas das quais deverão os seus
membros tomar prévio conhecimento.

PROCESSO N

°

180-48715/2020

.

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

Art 7°. A Comissão de monítoramento e avaliação bem como a nomeação
de seus membros terá vigência a conter da publicação da presente portaria até o
término de todo e qualquer ato ou procedimento relacionado a parceria celebrada,
momento esse em que a presente portaria será automaticamente revogada
independentemente de novo ato,

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 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
,

Art. 8°. Fica revogada a Portaria n° 143/2021 SEMCAS.

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
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 ELETRÔNICO N 036/2021/CPL/PMSL, resolve registrar os
preços dos itens 57, adjudicados a empresa Biovalic Comércio de Equipamentos
,

do Decreto Federal n.° 5 450,

Ari 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

°

.

.

,

°

.

DÊ-SE CIÊNCIA PUBUQUE-SE E ÇUMPRA-SE.
,

Médicos Ltda - EPP, CNPJ n 08.924.875/0001-91, com sede na Rua Antônio
Fonseca, n° 285, Vila Maria São Paulo/SP., CEP: 02.112-010, telefone: (11) 2361e-mail: licitacoes@biovalic.com.br, neste ato representada por sua
°

.

,

8908, 2361-8909

ROSÂNGELA CARVALÕ BERTOLDO

,

Sócia Diretora Sra. Clarissa Limonta Lassala Matias, RG n.° 33.886.466-0 SSP/SP
,

Secretária Municipal da Criança e Assistência Social

e CPF n.° 311.819.948-29

cujos atos ADJUDICATÓRIO e HOMOLOGATÓRIO, na

.

forma da lei de

regência

,

competiram,

respectivamente, a

Sra.

Wilma

Freitas

Rodrigues, Membro e Pregoeira desta Comissão Permanente de Licitação/CPL;
e ao Sr. Artur Serra Neto

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

,

Hospital Municipal Djalma Marques/HMDM.

1 DO OBJETO
.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
material médico hospitalar para o Hospital Municipal Djalma Marques conforme
,

especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão
Eletrõnico n.° 036/2021/CPL/PMSL que é parte integrante desta Ata.
,

Gabinete do presidente da CPL

,

São Luís, 13 de dezembro de 2021

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Ref.: Processo n° 340-24791/2021

2

Origem: Central Permanente de Licitação - CPL

2 1

.

,

EMPRESA BENEFICIÁRIA: BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA - EPP, CNPJ n.° 08.924.875/001-91, no valor Total de R$ 36.000,00
.

.

(trinta e seis mil reais).

Homologação

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:

PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2021/CPL

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

UND.

QUANT.

UNIT.

TOTAL

AMPOLA

1 200

R$ 30,00

R$ 36.000.00

INDICADOR BIOLÓGICO INTERNO

Objeto:

REGISTRO

DE PREÇOS para

MULTi-PARAMÉTRICO
ESTER ELIZA CAO
A

aquisição de água mineral de interesse da

PARA
VAPOR

(INDICADOR QUÍMICO CLASSE V)

Centrai Permanente de Licitação.

para monitorização das condições de
esterilização a

vapor saturado no

interior das embalagens (controle de

4 537/2005,
.

pacote).

Pelo presente ato e com fulcro no §2° do art. 4° da Lei Municipal n"
alterado pela Lei Municipal n° 5.823/13 encaminhamos para homologação o

certame realizado sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de n

"

impregnada

Disco/tira

com

de

esporos

papel

de

Geobacillus
stearotherrnophilus
ATCC7953, ampola de vidro selada

061/2021-CPL,
"

57

realizado pelo Sistema COMPRASNET/SIASG. regulamentado pela Instrução Normativa n
2 de 16 de agosto de 2.011 SLTI/MPOG, de interesse da Central Permanente de
Licitações, nos termos e valores consignados na Ata da Sessão realizada em 26/11/2021

com meio de cultura e tampa plástica
contendo filtro hidrofóbicos que muda
de coloração ou com resposta por

.

mudança de limite quando exposta
às condições especificas de tempo e

,

temperatura

de fis. 508/517 e Termo de Adjudicação de fl. 519, do processo administrativo em epigrafe.

necessárias

ao

processo, que deverá ser exposta no
produto pelo fabricante, atóxica, fácil
interpretação (leitura clara, imediata
e precisa), de acordo com a norma

Ressalte-se, ainda, que antes da homologação pelo titular do órgão, deve ser
verificado se o processo já foi cadastrado no SACOP (Sistema de Acompanhamento

ANSI/ AAMI/ ISO 11140-1.
Marca: BIONOVA
Fabricante: TERRAGENNE
Modelo / Versão: PCD222-C.

Eletrõnico de Contratação Pública), do TCE/MA, em observância a exigência contida na
Instrução Normativa TCE/MA n" 34/2014. alterada pela Instrução Normativa TCE/MA n

°

3 DA VALIDADE DA ATA

36/2015.

.

Was h i n

í V as ett

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.

Presidente/CPL

4

.

REVISÃO E CANCELAMENTO

13

ANO XLI
4 1
.

São Luís, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará

.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 152/2021

pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos rião superiores a 180 (cento e
oitenta) dias a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

PREGÃO ÊLETRÔNICO N" 036/2021

,

42

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.
.

.

PROCESSO N.° 180-48715/2020

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
43
.

.

UASG: 980921

dos preços aos valores praticados pelo mercado.

ÓRGÃO PARTICIPANTE; HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES - HMDM
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

44
.

.

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

4 5
.

.

,

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

.

.

.

.

.

.

4 7
.

.

4 7 1
.

.

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
.

.

,

HOMOLOGATÓRIO, na forma da lei de regência, competiram, respectivamente, a

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
47 4
.

.

.

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
.

,

93.002.111.900 SSP/DS e CPF n.° 623,024.503-53, cujos atos ADJUDICATÓRIO e

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

.

preços dos itens 46, adjudicados a empresa GB Comércio Distribuição Ltda EPP, CNPJ n., 10,782.385/0001-40, com sede na Rua R, n° 171, Parque Montenegro
II, Bairro José Walter, Fortaleza/CE, CEP: 60.751-400, telefone: (85) 3099-1273,
9 9856-3488 e-mail; comercíal@gbcomercio,com.br ou financeiro@gbcomercio.com,br,
neste ato representado por seu Diretor, Sr. Adriano Holanda Ferreira, RG n.°

4 7 2
.

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

resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 036/2021/CPL/PMSL, resolve registrar os

O Registro do fornecedor será cancelado quando;

.

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

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

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

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

Sra. Wilma Freitas Rodrigues, Membro e Pregoeira desta Comissão Permanente
de Licitação/CPL; eao Sr. Artur Serra Neto, Hospital Municipal Djalma
Marques/HMDM.

.

IDO OBJETO

ampla defesa.
4 9 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:
.

.

4 9 1

.

4 9 2

.

.

.

Por razão de interesse público; ou

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
material médico hospitalar para o Hospital Municipal Djalma Marques, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão
Eletrônico n.° 036/2021/CPL/PMSL que é parte integrante desta Ata.
,

.

5

.

.

A pedido do fornecedor.

5 1
.

.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

.

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

,

21

.

.

EMPRESA BENEFICIARIA: GB COMERCIO E DISTRIBUIDORÇÃO LTDA - EPP

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e
anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal n

CNPJ n.° 10.782.385/0001-40 no valor Total de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil

44.406/2013.

reais).

°

.

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
.

.

,

,

22

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

.

,

,

aderirem.

.

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

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
.

UND.

QUANT.

UNIT.

TOTAL

360

R$ 175,00

RS 63.000,00

CAL SODADA ABSORVENTE DE

participantes que aderirem.

C02, composto de Hidróxido de
cálcio granulado na cor branca para

CONDIÇÕES GERAIS

uso em anestesia para filtragem de

,

6

.

monóxido de carbono em sistema de
61
.

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

.

46

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

ventilação fechado, com umidade GALÃO
entre 14 e 16%. GALÃO; 4,3 KG a 5
KG.

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.

Marca; MOLECULAR
6 2
.

.

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

Fabricante: MOLECULAR
Modelo I Versão: MOLECULAR.

Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, eu, Ana Paula de Oliveira Monteiro, 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.

3 DA VALIDADE DA ATA
.

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

São Luís (MA), 01 de dezembro de 2021.

,

da data de sua assinatura.
Artur Serra Neto

4

.

REVISÃO E CANCELAMENTO

Hospital Municipal Djalma Marques
41
.

Ana Paula de Oliveira Monteiro
Assessora de Procedimentos

Wilma Freitas, Rodrigues
M em b"ro/P[reg pei ra

.

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
.

Licitatórios
CLARISSA LIMONTA
IASSALA
MAT(AS.5U81994829

ClASiSSA IIMONTA LASSAL/.
MATIAS:3!18!»»48a«

0v.iOv.2OJi.UM U/WJ3 O.VWi'

Clarissa Limonta Lassala Matias

Biovalíc Comércio de Equipamentos Médicos Ltda-EPP

14

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.
,

.

,

