ANO XLII

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECULT

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO 03/2022/SECUL T/PMSL -

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. Og0/2022/CPL
COMPRASNET

RETIFICAÇÃO .

A

PREFEITURA

MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE

CULTURA,

DE

SÃO

LUÍS ,

representada

através

pelo

Nº 88 - 20 Páginas

da

Secretário

Municipal de Cultura, Marco Aurélio Rodrigues Duailibe , no uso de suas
atribuiçõ es e em cumprimento aos princípios pre vistos no caput do artigo 37 da
Constituição Federal ;
CONSIDERANDO a Constituição Federal;

Torna pública a retificação do EDITAL DE CREDENCIAMENTO

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís, localizada na
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820,
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico de
n°. 090/2022, no dia 30/05/2022, às 09h, horário de Brasília, objetivando o Registro
de Preços para aquisição de insumos de limpeza, de interesse da Secretara Municipal
de Saúde - SEMUS
O Edital poderá ser consultado na Central Permarente 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.gov.br ou no site do
Comprasnet www.comprasgovemamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (98) 32277749 ou e-mail: igor.rochacpl@grnail.com.

PÚBLICO Nº 003/2022/SECULT/PMSL , publicado em 06 de Maio de 2022 ,

São Luís (MA), 11/05/2022.

relativo às inscrições para o credenciamento de organizações da sociedade

;;1a, Mke1 So~ ~ a

ci vil visando o planejamento e execução do São João 2022 , a ser realizado na

Pregoeiro - CPL

Praça Maria Aragão e o São João no Bairro , na forma abaixo:

AUTORIZO A PUBLICAÇAO.

/tél:i~~

1- Onde se lê no item 5.2.3:
5.2 .3 A análise da proposta terá como critérios de julgamento:

Presidente/CPL

a) a adequação da proposta de ações ao calendário de realização do SÃO
JOÃO 2022, na praça Maria Aragão e São João no Bairro, que acontecerá de
1 O a 29 de junho e de 28 de maio a 26 de junho de 2022, respectivamente .

Passa-se a ler:

5.2 .3 A análise da proposta terá como critérios de julgamento:
a) a adequação da proposta de ações ao calendário de realização do SÃO
JOÃO 2022 , na Praça Maria Aragão durante os dias 1 O, 11 , 12, 15, 16, 17, 18,
19 , 22, 23 , 24, 25, 26 , 28 e 29 de Junho de 2022 e o São João no Bairro , que
acontecerá nos dias 28 de maio , 04 , 05, 11, 12 , 18 , 19, 24, 25 , e 26 de junho
de 2022 , respecti vamente .
2- Onde se lê no item 5.2.3:
5.3 .4 - os v alores a serem repassados mediante cronograma de desembolso ,

que será expedido por esta secretaria respeitando a proporção de 50%
(cinquenta por cento) para o pré-projeto e duas parcelas de 25 % (vinte e cinco
por cento) após a execu ção;

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. og1/2022/CPL
COMPRASNET
A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís, localizada na
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820,
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico de
n°. 091/2022, no dia 25/05/2022, às 14h30, horário de Brasília, objetivando o
Registro de preço para a Aquisição de material médico (Equipo microgota com
bureta, Equipo para transfusão de sangue/hemocomponentes, Equipo para
alimentação enteral (Azul} e Equipo gravitacional soluções parenterais
microgotas e macrogotas) para as unidades de Saúde, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde - 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.gov.br ou no site do
Comprasnet www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (98) 32277749 ou e-mail: wfr.cpl@gmail.com.

Passa-se a ler:

São L~'s
~- A),

/05/2022.

5.3.4 - os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso ,

que será expedido por esta secretaria respeitando a proporção de 50%,
(cinquenta por cento) após a assinatura do Termo de Colaboração , uma
parcela de 25% (v inte e cinco por cento) durante a Execução do Plano de
Trabalho e outra de parcela de 25% (vinte e cinco por cento) após a Execução
do Plano de Trabalho, ficando a segunda e terceira parcela condicionada a
prestação de contas parcial das anteriores;

Wilm Frei
Rodrigues
Prg
r-CPL
AUTORIZO A PUBLICAÇÃO.

1!!:i:iJ1€vt::~~
Presidente/CPL

São Luis , 11 de maio de 2022.

PROCESSO ADMNISTRATIVO N.040-14015/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São
Luís/MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal da Saúde - SEMUS

_/~~c.;ÇL___
Marco Aurélio Rodrigues Duailibe
Secretário Municipal de Cultura - SECULT

RESULTADO PARCIAL DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº
03/2022/P MSL/SECUL T

A S ecretaria Municipal de C ultura- SECULT torna público o resultado

Parcial do Edital de Credenciamento Público nº 03/2022/ PMSL/SECUL T, tendo
a Organização em
10 .327.72 8/0001-86 ,
Credenciada .

Prol da Natureza, Arte , Vida
após
análise
da
Comissão

e

Educação,
responsável,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022/CPL/PMSUMA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 002/2022 - CPL/PMSL/MA

CNPJ :
como

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa juríd ca 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. 0 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto
Municipal n.º 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. Washingt_9n
Ribeiro Viegas Netto, CPF Nº 492.891.363-91,considerando o julgamento do PREGAO
ELETRÔNICO N.º 002/2022/CPL/PMSL 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 quantidade cotada, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às norrras constantes na Lei n.º
8.666 , de 21 de junho de 1993, da Lei n. 0 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos
Municipais n.º 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n. 0 44.406, de 09 de setembro de
2013, alterações posteriores e demais ncrmas legais aplicáveis e em conformidade com
as disposições a seguir:

São Luís , 12 de maio de 2022.

1. DO OBJETO

J~~c.;ÇL__
Marco Aurélio Rodrigues Duailibe
S e cre tári o Municipal d e Cultura - SECULT

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para uma eventual aquisição de
Insumos hospitalares para abastecimento das ambulâncias do SAMU, especificados
nos itens 05, 06, 07 e 08 do Anexo 1 - Termo de Referência, do Edital do Pregão
Eletrônico n.0 002/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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Parágrafo Único - A existência de preços registrados não obriga a Acministração a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

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.

2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

EMPRESA BENEFICIÁRIA: CLARA MARIA PEREIRA MARQUES · ME
1 TELEFONE: 31 - 3991-0184
CNPJ Nº 24.603.766/0001-29
, EN DE RECO: Rua Senhor do Bonfim , nº 1 E-MAIL:
929 , Santa Maria, Vesoasiano-MG.
1 manancialeauioamentosrninmail.com
VALOR TOTAL: R$ 37.311 ,50 (Trinta e sete mil trezentos e onze mil e cinquenta
centavos).

1

REPRESENTANTE LEGAL: Clara Maria Pereira Marques
RG Nº: MG 1569007 SSP/MG

1

CPF: 506.708.246-15

ESPECIFICAÇÃO

UNO.

QUANT.

UNIT.
(R$)

05

06

07

(R$)

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:

5.9.2. A pedido do fornecedor.
Unidade

200

91,00

18.200,00

6. DA ADESÃO À A TA DE REGISTRO DE PREÇOS

Marca : BIMA
Bolsa para kit de primeiros socorros
- na cor preta, material resistente ,
desenvolvida em nylon 600, 90%
impermeável, transparência na parte
frontal, com fechos em zíper
Unidade
plastificado de alta qualidade e dois
abertura
,
lavável.
cursores
de
Dimensões: 06 cm (A) x 16 cm (L) x
28 cm (C).
Marca: BIMA
Pêra para aspiração de RN.
Aspirador nasal com um bocal de Unidade
silicone
macio,
de
forma
a
garantir
para
arredondada

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.
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).

150

78,00

11.700,00
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).

30

93,85
CLAR

2.815,50
MARIA

Marca: SANITY
Manta
Térmica
(cobert~r) 1
aluminizada Iam: 2, 1O x 1,40 adulto. Unidade

Marca: RESGATE SP

àqueles praticados no mercado; ou

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

segurança do RN.

08

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

TOTAL

Bolsa para kit de primeiros socorros
- na cor preta, material resistente ,
desenvolvida em nylon 600 , 90%
impermeável, transparência na parte
frontal e velcro na parte traseira , com
fechos em zíper plastificado de alta
qualidade e dois cursores de
abertura, lavável. Dimensões: 10 cm
(A) x 22 cm (L) x 33 cm (C).

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

5. 7 .4. Sofrer sanção prevista nos incisos Ili ou IV do caput do art. 87 da Lei nº . 8.666, de
1993, ou no ar!. 7° da Lei nº 10.520, de 2002.

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

5. 7 .1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

400

11,49

4.596,00

!

3. DA VALIDADE DA ATA
3.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com
característica de compromisso para futua contratação, terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

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 Órgão(s) Participante(s), independente
do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte
e ccoperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o Órgão Gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pcetendida 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.

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. DO CADASTRO RESERVA

7. DAS PENALIDADES
4.1. Será incluido, como Anexo da respect iva Ata , o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação
do certame.

4.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados 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.
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 tato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo ao órgão Gerenciador promover as negociações ju1to ao(s) fornecedor(es),_
observadas as disposições contidas na a inea "d" do inciso 11 do caput do ar!. 65 da Lei
nº 8.666 , de 1993.
5.2. Quando o preço registrado se torna~ superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente , o Órgão Gerenciador convocará c(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 ccmpromisso 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.
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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, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1° do Decreto
Municipal nº 53.647/19.

8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1. 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 acrêscimo de que trata o §1° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993
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 , vaí assinada e encaminhada com cópia ao órgão participante.

), 26 de abril de 2022.

