ANO XLII

São Luís, segunda-feira, 09 de maio de 2022
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese
de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil.
em razão da natureza singular do ohjeto da parceria ou se as metas

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

"

somente puderem ser atingidas por uma entidade especifica, (...)
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OBJETO: CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO JOGOS

O Decreto Municipal n° 49.304'2017 regulamentou a Lei n° 13.019/14 no âmbito
municipal:

Art.fi". A seleção da organização da sociedade civil para celebrar
parceria deverá ser realizada pela administração pública municipal por
meio de chamamento público, nos termos do art. 24 da Lei n 13.019. de

ESCOLARES DE SÃO LUÍS-JESL 2022, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO
PLANO DE TRABALHO RELATIVO AO PROCESSO N* 170-18.497/2022.

"

°

2014.

Considerando as informações e documentos contidos nos autos do processo

em epígrafe, RATIFICAMOS a inexigibilidade de chamamento público reconhecida pela
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer-SEMDEL para celebração de termo de fomento com
a Federação Maranhense de Desporto Escolar - FEMADE - CNPJ n9 24.175.790/0001-04.
Essa ratificação se fundamenta no art. 31, caput, da Lei Federal n9 13.019/2014

§5° O chamamento público poderá ser dispensado ou será considerado
inexigível nas hipóteses previstas nos art. 30 e art.31 da Lei n" 13.019.
de 2014. mediante decisão fundamentada do administrador público
municipal, nos termos do art. 32 da referido Lei.

e Decreto Municipal n5 49.304/2017.

São Luís (MA), 19 de Abril de 2022.

Considerando o Decreto n° 7.984/2013. que regulamenta a Lei n° 9.615/1998 e

institui Normas Gerais sobre o Desporto (Lei Pele), em seu art. 3° elenca as manifestações do desporto.
sendo como desporto Educacional. Desporto de participação e Desporto de Rendimento, e em seu §1

k\MP

°

.

ftlCARDO 0«ftftWBA INIZ

nos incisos 1 e II. como constitui desporto educacional e no §2 onde discrimina que são responsáveis
pela execução, conforme a seguir:
°

"

Secretário Municipal - SEMDEL

Art. 3" O desporto pode ser reconhecido nas seguintes manifestações:

WV,*" i s

1 - desporto educacional ou esporte-educação. praticado na educação
básica e superior e em formas assistemáiicas de educação, evitando-se

CENTRAL PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL

a seletividade. a competitividade excessiva de seus praticantes, com a
finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do individuo e a sua
formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer:
(

)

AVISO DE LICITAÇÃO

...

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 081/2022/CPL

$ 1° O desporto educacional pode constituir-se em:

1 - esporte educacional, ou esporte formação, com atividades em
estabelecimentos escolares e não escolares, referenciado em princípios

socioeducativos como inclusão, participação. cooperaçãoTpromoção a
saúde, co-educação e responsabilidade: e
11 - esporte escolar, praticado pelos estudantes com talento esportivo no
ambiente escolar, visando à formação cidadã, referenciado nos

princípios do desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento do
espírito esportivo, podendo contribuir pura ampliar as potencialidades
para a prática do esporte de rendimento e promoção da saúde.
$ 2" O esporte escolar pode ser praticado em competições, eventos.
programas de formação, treinamento, complementação educacional.
integração cívica e cidadã, realizados por:

COMPRASNET

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís, localizada na
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Ba rro Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820,
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico de
n°. 081/2022, no dia 23/05/2022, às 14h30, horário de Brasília, objetivando o
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos Detector Fetal,
Otóscópio Simples e Oftalmoscópio, de interesse da Secretaria Municipal dessaúde SEMUS

O Edital poderá ser consultado na Central Permanente de Licitação, em dias
úteis, de segunda a quinta, das 08h às 18h (intervalo 12h às 14h), e sexta-feira, das 8h às
13h. O edital poderá ser obtido gratuitamente por meio digital nesta Central, bem como
pela internet, através do nosso endereço eletrônico www.saoluis.ma.Qov.br ou no site do
Comprasnet www.aov.br/comDras/Dt-br. Informações pelo telefone: (98) 3227-7749 ou email: sfalexandre81@gmail.com.

I - C 'onfederacão Brasileira de Desporto Escolar - CBDE. C 'onfederação
Brasileira de Desporto Universitário - C 'BDlou entidades vinculadas.
e instituições públicas ou privadas que desenvolvem programas

Sãoi.uís (MÁ), 06/05/2022.

,

Alexandre Souza Farias

educacionais: e

Pregoeiro - CPL

II - instituições de educação de qualquer nível. " (grifo nosso)
Para cumprimento destes dispositivos, a entidade indicada Federação Maranhense de

Desporto Escolar - FEMADE está oficialmente vinculada à Confederação Brasileira de Desporto
Presidente/CPL

Escolar - CBDE.

Concluímos que estes procedimentos adotados são de extrema importância para

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2022/CPL/PMSL/MA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 010/2022 - CPL/PMSL/MA

cumprinnos com as exigências das Leis vigentes e nosso dever como ente do Estado Brasileiro, como
consta no art.217 da nossa Constituição Federal/88:

PROCESSO ADMNISTRATIVO N.140-21542/2021

Art. 21~. E dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e

"

ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São

não-formais. como direito de cada um. observados:

Luís/MA.

1 - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA

quanto a sua organização e funcionamento:

SOCIAL - SEMCAS

UASG: 980921

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto
rendimento:

Pelo presente instrumento, o MUNJCÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 06.307.102/0001-30, por intermédio da

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos
termos da Lei n.° 4.537

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o nãoprqftssional:

,

de 16 de novemb-o de 2005 e regulamentada pelo Decreto

Municipal n.° 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra
09 - Calhau - São Luís/MA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Washington
Ribeiro Viegas Netto, CPF N° 492.891.363-91 considerando o julgamento do PREGÃO
.

ELETRÔNICO N.° 010/2022/CPL/PMSL e a respectiva homologação, RESOLVE
IV - a proteção e o incentivo ás manifestações desportivas de criação
nacional.

"

Por fim. ressaltamos a importância da execução do evento para que seja cumprida a
função estatal do Município de São Luís. com o fim de promover a prática esportiva a nível escolar
dentro da nossa cidade.

Assim, confonne o exposto acima, fica justificada a ausência de chamamento público
para o presente projeto.

REGISTRAR OS PREÇOS da empresa beneficiária indicada e qualificada nesta ATA de
acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.°
8 666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.° 10.520 de 17 de julho de 2002, dos Decretos
Municipais n.° 53.647 de 12 de novembro de 2019 e n.° 44.406, de 09 de setembro de
2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com
as disposições a seguir:
,

.

,

,

1 DO OBJETO
.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preço para futura contratação de empresa

para fornecimento de FRALDAS DESCARTÁVEIS (GERIÁTRICAS E INFANTIS),
destinado à manutenção das unidades/programas de atendimento da Secretaria
Municipal da Criança e Assistência Social - SEMCAS especificados nos itens 01, 02 ,05
06 do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n.°
,

São Luís/MA. 18 de abril de 2022.

V

e

,

010/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
,

Parágrafo Único - A existência de preços registrados não obriga a Administração a

RICARDt) LlUZ SERRA DI ÍIZ
Secretário Municipal de Desporto e Lazer

contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições

,

.

2

.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

47

ANO XLII
EMPRESA

São Luís, segunda-feira, 09 de maio de 2022

BENEFICIÁRIA:

A

SILVA

SERVIÇOS

,

CONSULTORIA,

COMERCIO

E

REPRESENTACAO LTDA

.

.

negociação.

CNPJ N° 28.853.947/0001-64

TELEFONE: (98) 3303-5010

ENDEREÇO: Rua professor Luís Pinho

Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à

5 6

E-MAIL:

Rodrigues/Juno, n° 05, sala 103 Ed. Manhatan -

.

adinfinitum@adinfinitumsolucoes.com.br

Jardim Renascença, São Luís - MA

VALOR TOTAL: R$ 77.129,40 (seterta e sete mil cento e vinte e nove reais e quarenta centavos).
REPRESENTANTE LEGAL: Aline da Silva

.

revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
57
.

RG N°: 8923273-2

O registro do fornecedor será cancelado quando:

.

CPF: 049.203.729-90

57 1
.

21

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

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

552
.
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.

.

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

.

UNIT.

ESPECIFICAÇÃO
FRALDA

GERIÁTRICA,

ANTIVASAMENTO,

(R$)

BARREIRAS
DE

PACOTE

COM

08

UNIDADES

E VALIDADE

DE

COM

,

ANTIVASAMENTO,

ampla defesa.
5 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:

BARREIRAS

DE

.

COM

08

59 1

.

5 9 2

.

.

DERMATOLOG CAMENTE

PACOTE

UNIDADES

,

.

.

TAMANHO G. NAS EMBALAGENS DEVERÃO
LOTE

E

VALIDADE

DE

6

.

FRALDA INFANTIL - FRALDA DESCARTAVEL
TAMANHO:
,

M

-

GEL

anuência do Órgão Gerenciador, respeitadas as disposições contidas no Decreto

ULTRA

Municipal n°. 44.406/2013.

PRÁTICA, ANATÓMICA E
CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE
GEL POLÍMERO SUPER ABSORVENTE
ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO FIBRAS

Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
6 2

,

.

,

,

POLIPROPILENO

E

ADESIVO

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de
6 3
.

TERMOPLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE
20

UNIDAbES.

NAS

.

Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).

.

COM

.

COM BARREIRAS LATERAL

ANTEVAZAMENTO

DE

A pedido do fornecedor.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6 1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de
Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante

Marca: Geriamax

INFANTIL,

.

NO

MÍNIMO 6 MESES.

ABSORVENTE

.

Por razão de interesse público; ou

30.202,20

ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO

FABRICANTE,

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°. 8.666, de

NO

INCICADORES

UMIDADE,

.

.

.

GERIATRICA

.

.

.

Marca; Geriamax

TESTADA,

.

5 8 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

,

MÍNIMO 6 MESES.
FRALDA

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
5 73

.

ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO

LOTE

.

1993, ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002.

TAMANHO M. NAS EMBALAGENS DEVERÃO

FABRICANTE.

.

5 74

DERMATOLOGICAMENTE

TESTADA,

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

.

(R$)

COM

INDICADORES

UMIDADE,

TOTAL

5 72

tMBALACitNS

.

Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).

DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS
DADOS DO FABRICANTE. LOTE E VALIDADE

O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de
64
.

DE NO MÍNIMO 6 MESES.
Fabricante: Jumbinho

.

Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) independente
do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
,

FRALDA INFANTIL - FRALDA DESCARTAVEL

INFANTIL,

TAMANHO:

G

-

GEL

ULTRA
64 1

ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL

.

POLIPROPILENO

E

.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte

somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente,

somado aos valores das contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s)
Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU n° 2957/2011 - P).
,

ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS
DE

.

e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o Órgão Gerenciador

ANTEVAZAMENTO, PRÁTICA, ANATÓMICA E
CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE,
GEL POLÍMERO SUPER ABSORVENTE,
22,89

ADESIVO

Ao Órgão Não Participante que aderir à Ata competem os atos relativos à cobrança

TERMOPLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE

6 5

COM

do cumprimento pelo fornecedor cas obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias

20

UNIDADES.

NAS

.

EMBALAGENS

DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS
DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE

.

contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

DE NO MÍNIMO 6 MESES.
Fabricante: Jumbinho

66
.

.

Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar

a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.
3 DA VALIDADE DA ATA
.

7 DAS PENALIDADES
.

3 1

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, não podendo ser prorrogada.
.

.

,

,

7 1

.

.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades

estabelecidas no Edital.

,

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1 do Decreto
Municipal n° 53.647/19.
7 1 1
.

4 DO CADASTRO RESERVA
.

.

.

reserva,

°

4 1
.

.

Será incluído, como Anexo da respectiva Ata o registro dos licitantes que aceitarem
,

cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação
do certame.

8

42

8 1

.

.

A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada

nas contratações.
43
.

.

O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de

reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata nas hipóteses previstas
,

nos itens 5.7 e 5.9.

.

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
.

.

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.
8 2
.

.

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

Preços inclusive o acréscimo de que trata o §1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993
,

5

.

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),
51
.

.

observadas as disposições contidas na alínea

d"

"

Para 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 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão participante.
São Luís (MA), 06 de abril de 2022.

do inciso II do caput do art. 65 da Lei

n° 8.666, de 1993.

Washington Ribeiro ti/iegas Netto
52
.

.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por

Rosângela Carvalho Bertoldo
Secretária Municipal da Criança e
Assistência Social - SEMCAS

Presidente da CPL

motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

3rio riâuciedo r GrtdO-',
-

.

53
.

.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5 4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
.

.

.

ut -155171
.

.

Quando o preço de mercado se tomar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
55

EM SUBSTITUIÇÃO

Adjunta cie &>.

.

.

Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro

Emilene Gonçalves Oliveira

Chefe da Assessoria de Planejamento
Estratégico

Membro/Pregoeira

ALINE DA

Assinado de forma digital por
AJNE DA SILVA:04920372990

551
.

.

.

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

48

SILVA:04920372990 Dados: 2022.04.18 16:58:22-03"00,
Aline da Silva

A SILVA SERVIÇOS, CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

