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São Luís, quinta-feira, 12 de maio de 2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -ARP nª 138/2022/CPL/PMSUMA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nª 027/2022 - CPL/PMSUMA

5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. 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),
observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso li do caput do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.

PROCESSO N.ª 040-27093/2021
ÔRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.307.102/0001-30, por intermédio da
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos
termos da Lei n.º 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto
Municipal n. 0 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 Viégas Netto, CPF Nº 492.891.363-91, considerando o
julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO N. 0 027/2022/CPUPMSL e a respectiva
homologação, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da empresa beneficiária indicada
e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei n. 0 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n. 0
10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n. 0 53.647, de 12 de
novembro de 2019 e n. 0 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 preços para aquisição de material
auxiliar de locomoção com a finalidade de atender a Coordenação de Atenção à
Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís - MA,
especificados nos itens 03, 07 e 08 do Anexo 1 - Termo de Referência, do Edital do
Pregão Eletrônico n.• 027/2022/CPUPMSL, 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
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

1

ENDERE!O: Rua Cândido Ribeiro 580- \ E-MAIL: carlos ramos388@hotmail.com
Centro, Sao LuIs-MA
VALOR TOTAL: R$ 31.215,00 (trinta e um mil, duzentos e quinze reais)
REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Henrique Lima Ramos
RG Nª: 443478 SSP/MA

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.3. 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.

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

5.5.1. 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
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

5.6. 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.

5. 7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5. 7 .1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5. 7 .2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
EMPRESA BENEFICIARIA: C H LIMA RAMOS COMERCIO
CNPJ Nª 01.825.356/0001-27
1 TELEFONE: (98) 98125-1505
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5.7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos Ili ou IV do caput do ar!. 87 da Lei nº. 8.666,
de 1993, ou no art. 7° da Lei nº 10.520, de 2002.
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
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:

[ CPF: 250.380.793-34

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

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

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.250,00

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
anuência do órgão Gerenciador, respeitadas as disposições contidas no Decreto
Municipal nº. 44.406/2013.

Bengala Articulada: Bengala de
alumínio com ponta de borracha,
3

cabo anatômico, articulada para
pessoas com deficiência visual.

Marca: INDAIA
Fabricante: INDAIA
Muleta Axilar Regulável

UNO

250

45,00

de

6.2. 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
Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).

Madeira: Muleta axilar de madeira

7

para uso temporário prolongado
ou permanente, com apoio axilar
emborrachado,
injetado
ou
almofadado, com manoplas de
altura regulável, hastes duplas de

UND

150

53,20

7.980,00

comprimento ajustáveis na altura,
ponteiras de borracha.

Marca: INDAIA
Fabricante: INDAIA
Muleta Axilar Tubular em
Alumínio Regulável na Altura:

8

Muleta axilar tubular de alumínio,
para uso permanente, com apoio
axilar emborrachado, injetado ou
almofadado, manoplas de altura
reguláveis, hastes duplas de
comprimento ajustáveis na altura.
Ponteiras de borracha resistentes.

6.3. 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
Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).

6.4. 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
Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgâo(s) Participante(s),
independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
UNO

150

79,90

11.985,00

Marca: INDAIA
Fabricante: INDAIA
3. DA VALIDADE DA ATA
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.

6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão
Gerenciador 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 nº 2957/2011 - P).
6.5. Ao Órgão Não Participante que aderir à Ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das 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
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

4. DO CADASTRO RESERVA

6.6. 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.

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.

7. DAS PENALIDADES

4.2. A ordem de classificação dos licitantes registraaos nesta Ata deverá ser
respeitada nas contratações.

4.3. 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.

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocacos, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, § 1º do Decreto
Municipal nº 53.647/19.
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RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

8. CONDIÇÕES GERAIS

N"00 112022

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
receb!mento 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.

Instituto: IPAM - INS TITUTO OE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 00 MUNICÍPIO OE SÃO LUÍS/MA
Responsâvcl: Nádia Maria França Quinzeiro
Assessora Especial de Investimentos: Maria do Socorro Campeio dos Santos

Data Emissão: 05104/2022

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993

Para firmeza e validade do pactuado, eu, Ana Paula Costa Nunes, certifico a exatidão
e veracklade 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 co~ cópia ~o órgão participa~e.
de abril de 2022.

Período: Janeiro-Março
1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O relatório Trimestral apesenta as operações dos ativos alocado s em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda varitive l mantidos
pe lo Instituto de Pre vid ên c ia e Assistência do Município no período informado
A atividade de gestao da aplicação dos recursos do Regime Próprio de Previdência Socia l é desempenhada por gestilio própria, de
acordo com o amparo legal previsto no incluso 1, do ar\. 21 º , da Resolu~o do Consel ho Monetário Nacional nº 4 .963/2021

As aplicações efet uadas atendem as d isposições lega is vige ntes na Resolução do Conselho Mone1ário Naciona l nº 4.963/2021, pautada
nas condições de segurança, ren1 abilidade, solvência e liquidoz, e xercen do as ativ idades com boa ré , lealdade e diligência. Zelando
sempre por altos pad rões éticos e adotando regras, procedimentos e cont roles Internos que visem garantir o cumprimento de suas
obrigações, respeitando a po lít ica de Investimentos estabelecida

J~G~J~ÍJ.
i"; ~
~~

~?~~~

Membro/Pregoeira

Assessora de Planejamento Estr-atégico

&i(.!,
OS

2- INFORMAÇÔES DA CARTEIRA NO PERÍODO
A ca rtei ra de in,,estimentos do Regime Próprio de Previdência do IPAM - In st ituto de Previdên cia e Assistê ncia do município de Sào
Luis MA no 1° T rimestre de 2022 apresentou as segu inte s opurações:
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HenQue Lima Ramos
C H LIMA RAMOS COMÉRCIO ME
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BR
=;
A=;
S,:C
c,,.,.oK_--A'.C
,P_-_
CA:C'--:A_

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM
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PORTARIA Nº 388/2022-GP/IPAM, DE 10 DE MAIO DE 2022.
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A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DO M -UNICÍPIO-IPAM, no uso de suas atribuições legai s,
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88 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA
~

RESOLVE:

- - - -+ -- - --

R$
R$
R$
R$

SaldoAnterlm-

Jamtiro

Art. 1°. DJ<:SlGNAR o servidor LUlS ANTÔNIO PEREIRA ARRUDA.
Coordenador d e Administração Interna - COADI, matrícula oº 5841 lé-l , como fi scal titular, e
EMANUELLE CRISTINA NUNES LIMA SANTOS , C hefe de Gabinete, matrícula nº
590700-1, como fiscal substituto, para acompanhar, fiscalizar e ates tar a execução do
CONTRA TO Nº 11/2022 e verificar o cumprimento das disposiçõc,g contratuais, técnicas e
administrativas, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de
serviços <le locação de veículos d e pequeno porte para atender as necessidades do Instituto de
Previdência e Assistência do Município - IPAM , conforme especcficações e quantidades
constantes no Anexo I - Termo de Referência, Edital do Pregão Eletrônico n º 033 /2021 SARP/MA, Ata de Registro de Preços n º 188/2021 - SEGEP, firmado entre este
INSTITUTO DE PREVIDÊKCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM e a
LOCADORA CONTE EIRELI., inscrito sob o CNPJ (MF) nº 08.828.429/0001 -83 .

..,..,

Feven,lro

S_AC_D_O _ _ _·_ ---~---,_. APLICAÇÃO . . ··
49.401.601 ,99

5QJg2 ,301 ,97

RESGATE

.

j

.

RENTAB ILIDADE

1

- - - - +!-R-, - - - - + -R_S_

--_-_-__-_----~9-?-24.804.2;---G!

-~- __ _ 1-R,- ---

R$

18.766,64

--rs-- 3~435M.

RS

R$

667.497,74

88 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO
SALDO

APLICAÇÃO

SaldoAnlerlOf"

36.349.157,20

Janeiro

13.712.539,64

Fevereiro

20.084917,55

! R$

27.226.355,32

i

Ma.-ço

RS

i

RESGATE

267303~2,49

j

. R$ .

31 .697.852 ,23

RENTAB ILIDADE

-49511286:CJ;i

R$

25.450762 ,50

~$ __

-t

244.~06,17 ..

1 R$

125.187,98

R$

194 .114,16

R$--4V13.oo3~18--···-Rs-- Ji°26"j""'242~-!

B8 PREVIOENCIARIO RENDA FIXA PERFIL
SALDO

Janeiro

_...,

Feveretro

S.Sls.Z!IB~;;o--+---

R$
- - - 8585.017,58 1
RS
-~
-----R$
RS _ _ __ _
.-.,,._c::__

Saldo Anterior

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua pu"jlieação, revogam- se as
disposições em contrário.

1 ·

1

- ~w0.368:53----r··R$--

APLICAÇÃ':'

Ri

RENTABILIDADE

~ -:E==

RESGATE

R$

66.728,68

--:_:_::_:_}!_:L~
_+~~:~-____L: _::' ---------<-,--'-_c~c_i-_-__:c:S:3C:::CC:::~-'
": 2 --

Art. 3º. Dê-se ciência, pub1ique-se e cumpra-se.

88 AÇÕES VALOR
Saldo Anterior

..

Janeiro

F-.lro

,..,

A«inadodeformadl<;1ttal por NádiaM;ma

Nádia Maria França Quinzeiro Fr~nç~Quirweiro

NÁDIA MARIA

FRANÇAºQün4ZEIRo

R$
R$
R$
R$

Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município

BB AÇÕES QUANTATIVO

F.XTRATO DO CO-STRATO ~º 11/2022/IP.A..'1.

- --

CONTRATANTE

CUl\TRATAD::.A_

_

+c,_STTTL'TO
DE l'R.EV.LDÊNC IA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - l l ' A " Y I _

_ _ _ _f-L=-º=-c::.·A._::
D.::
0_:_RA_::_:C_o_N·_
. -.
_- ._.,_._1:_
u_

MOOALtnADE DE LIO"ll\.ÇÀO

- - -- - -

-

~

LEI FEDF,RAL Nº l0.520/ 2002, DECRETO

---i

Htl>t:RAL

100/003.903/2022.

lJNTDADE ÜR(.:AJ\HéNTÁRTAIPROJETO

J 8.201/0912204032.JJ7

-

1':ATUREZA DA DE:SPESA

~

Janeiro
Fevereiro

·- '

RI
RI
RI

__

Saldo Anterior

,. .... ,

,

................

RESGATE

-1 RI

_

R$

·R$____ _

]

---+i----

-r
I

RENTABILIDADE

: . 1 RI

-_·-- :++_.RR_11--_

- · : f - RRII -

_-__ _

,

296869.99

16.404,62

1

245.959,1 1

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA

RI

APLICAÇÃO

Janeiro

RI

17.069.330,96

RI

16.631 .931,65

RI

17.417.600,45

RESGATE

1

RENTABILIDADE

T

18.045.218,18

RS

--~~

.

----- - - - -

1

-RI
-RI
RI

--

TRI

RI
RI

RS

437.399,31
785.668,80

0203000116

BB PREVJDENCJARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL
SALDO

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO f>E
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO UE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PARA
ATENDER AS 1''"ECESSJDAD.ES DO INSTITUTO D E PRl!:VIDÊNClA E
ASSISTf:NCIA DO MUNJCÍPIO - lPAM, CONFORME ESPEClFICAÇÔES E
QUANTIDADES CONSTA..l'l,JTES NO ANRXO 1 - TERMO DE R.EFi,:RÍ.NClA,
F.DITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO N" 033/2021 - SARP/MA, ATA DE

SaldoAntetlot
Janeiro
Fevereiro

RS

E n~ l2 (DOZE) MESES,
TNJCJA1'"DO-SF: A PARTIR DA ASSINA TLRA DO MESMO, PODl>:NHO TER A
SUA DURAÇÃO PRORROGADA POR IGUAIS E SUCESSIVOS PF."R.ÍOOOS,

1------ - --------------!➔10 DE MAIO UE 2022.

APLICAÇÃO

RESGATE

RENTABILIDADE

81 .277.968,78

~ J_____

----·----~ ~~:::_03_9.4_5___ RS

RI
RI

~ : ~ : : ~ : . ! : t ~ ~ ~:~;.~:~º~~F. RS 15.~95,4-,~,Q~u=rN=ZE
=M=n ~. N
=·o=v=F.CE1'TOS
E NOVENTA F. CINCO RI<:AJS E QUARENTA CENTAVOS) PJ::RFAZENDO O TOT AL
DERS 191.944,80 (CF:NTO E r,;ovENTA .i,: tlM MLL ~OVECE!'ITOS E Ql!AIUSNTA .Is
QUATRO REAIS E OJTI:NTA CENTAVOS). CONFORME NOTA DE F.MPEN HO

CONJ,'OR.MK DETERMINA O ART. 57, CAPUT DA L E I N º. 8.666/93.
DATA OA EMISSÃO

, ............

Fevereiro
llE T E RCl!:tROS - pi,:SSOA JURÍDICA

----- ------- - - --- -t-~o;c·-ê2,céc':~~~~'2,;~I--"0E" ''"'"I'°G"t,~--cc.1 C.A"DOCO'ÍTRATO

VIGf:NCJA

,

SALDO

-3.3.90.39
- - OUTRO
----- ---- St:RVIÇOS

.,_
c.M...P'RESA

VALOR

__ ____ 4.874.351,39:-+
__ ______ RI_,.,
4.857.946,77

FlClV\.
609
= = - - - -- - - - - - -----+-~c=o~N~TR"A
~ T~A~Ç°'
A"O,-"DE~OBJETO

..

~LICAÇ~~
1

s.101905,Bs

N º 3.555/2000, DECRETO

FEDERAL Nº 10.024/2019, DECRETO ESTADUAL "i~ 36.1 84/2020, APLICANDO
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