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PREFEITURA or sÃo r_uis
cENTRAL nERMANENTE DE LtctrAÇÃo

- cprcooRDENAÇÁo rÉcNrcR DE REctsrRo DE pREÇos- ÇTRp

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

-

No í66/2022tCpLtpMSUMA
SRP NO 06412022- CPL/PMSL/MA

PROCESSO ADMNISTRATIVO N.040.579 5912021

ORGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São
Luís/MA.

UASG:980921
ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipat da Saúde - SEMUS

Pelo presente instrumento, o MUNICíPIO DE SÃO LUíS, pessoa jurídica de direito
pÚblico interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o no 06.307.10210001-30, 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.o 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote 1 1 , quadra
09 - Calhau - São Luís/MA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Washington
Ribeiro Viegas Netto, CPF No 492.891.363-9l,conslderando o julgamento do PREõÃO
ELETRONICO N.o 064I2022ICPL/PMSL e
respectiva homólogação, RESOLVE
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa beneflciária indicada e qualificãda 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.o
8 666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos
Municipais n.o 53.647, de 12 de novembro de 2019 enj 44.406, de 0g de setembro de
2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com
as disposições a seguir.

a

1. DO O BJETO

A presente Ata tem como objeto o Registro de preço a serem consignados em ata para
aquisição de instrumentais cirúrgicos e correlatos, para atender aõ necessidades das
Unidades Hospitalares de Alta e Média Complexidade de São Luís - MA, especificados
nos itens 08, 32, 34,37,39, 42 e 4s do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do
Pregão Eletrônico n.o 064/2022ICPL1PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Parágrafo Único - A existência de preços registrados nãó obriga a Administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para aãquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

2. DO BENEFICIÁRIO. DOS PRECOS. ESPECIFTCAÇÕES E QUANTITATIVOS

FRETTAS

RoDRlG

EMPRESA BENEFIC
CIRURGIGOS LTDA
CNPJ N',t
9í 3/000í -08

CIRURTECH COMERCIO

MANUTENCAO

E

TELEFONE

1

991

lín"iéir

m;,;-"

UE5

DE MATERIAIS

05-0955

Rua dos ouiços, lote

1 1 , quadra 0g - Baino calhau, cEp 6s071-920
- sâo Luís/MA,
corporativo comrssão sRP: (98) 9.91s9-0760, Telefone fixo cpL: (98): 3227-7749
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PREFEITURA DE SÃO LUiS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
COORDENAÇÁO TÉCN§A DE REGISTRO DE PREÇOS. CTRP

ENDEREçO: Rua andorinha,
Laranjeiras, Caieiras

-

no

94, sala B

SP.

-

E-MAIL: Thiago@speharconsultores.com.br

VALOR TOTAL: RS í29.50't,00 (cento e vinte e nove milquinhentos e um reais)
REPRESENTANTE LEGAL: Marcelo Augusto Correia
RG No: 35338005-2 SSP/SP

CPF: 348.398.768-í9

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

ESPECTFTCAçÃO

CAIXA

CIRURGICA

CESÁRIA

TOTAL

UNIT.

QUANT

UND

(R$)

(RS)

3.323,00

33.230,00

PARA

PARTO
CONTENDO:

-Afastador FARABEUF í4cm, em aço

inox. 0í peça por caixa.
-Valva DOYEN 45x90mm, em aço inox. 01
pêça
por
caixa.

- Pinça ALLIS í9cm, em aço inox. 06
peças
por
caixa.
- Pinça BACKHAUS í3cm, em aço inox. 10

peças

por

caixa.

- Pinça CHERON 25cm, em aço inox.

peça

por

01

caixa.

- Pinça KELLY reta 16cm, em aço inox. 06
08

peças

por

caixa.

- Pinça KELLY curva í6cm, em aço inox.

06

peças

por

Unidade

í0

caixa.

- Pinça FAURE curva 20cm, em aço inox.

02

peças

por

caixa.

- Pinça p cordão umbilical í8cm, em aço

inox. 02

peça por

caixa.

- Pinça dissecção c serrilha 20cm, em aço

inox. 02

peça por

caixa.

- Pinça dissecção c dente 20cm, em aço

inox. 02

peça por

caixa.

-Porta agulhas MAYO HEGAR 20cm
widia, em aço inox. 0í peça por caixa.
-Tesoura MAYO STILLE curua í7cm, em

aço inox. 0í peça por

caixa.

-Tesoura METZENBAUM curva í8cm, em

FRE|ÍA5ruí§
RODRIG

Rua dos Ouiços, lote 11, quadra 09 - Baino Cathau, CEp 65071-020 - São Luís/MA,
Corporativo Comissão SRP (98) 9.9159-0768, Telefone fixo CpL: (98): 3227-2749
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aço inox. 0í peça por
-Cabo bisturi nr4, em aço inox.

por

caixa,
0í peça

caixa.
-Estilete BI-OLIVAR íScm, em aço inox. 01
peça
por
caixa.
- Histerometro COLLIN, em aço inox. 0í
pêça
por
caixa.
-Cuba redonda media 1Ocm, em aço inox.
peça
por
0í
caixa.
-Cuba rim inox, em aço inox. 01 peça por
caixa.
-Caixa cirúrgica perfurada, em aço inox.
0í peça, que seja compatíve! para guardar

instrumentais
listados.
CeÉificações: Fabricado de acordo com
Padrões lnternacionais

de

Qualidade,

Normas da ABNT.
Marca : ABC-68-EDLO-FAM

CAIXA CIRURGICA

VAGINAL,

32

I

HISTERECTOMIA
CONTENDO:

-Pinça z clamp semi curva 24cm, em aço
inox. 0í peça por caixa.
-Pinça z clamp curva 24cm, em aço inox.
peça
por
0í
caixa.
-Pinça heaney curva 26cm, em aço inox.
peça
por
0í
caixa.
-Pinça schroeder 25cm, em aço inox. 01
peça
por
caixa.
-Tesoura mayo harrington cun a 26cm, em
aço inox. 0í peça por caixa.
-Porta agulha haney curvo 23cm, em aço
inox. 0í peça por caixa.
-Válvula de peso auvard com Iamina, em
aço inox. 0í peça por caixa.

Unidade

04

7.253,00

29.012,00

-Afastador de breisky, em aço inox. 0í

peça

por

caixa.
-Guba redonda media íOcm, em aço inox.
peça
por
0í
caixa.
-Cuba rim inox, êm aço inox. 0í peça por
caixa.
-Caixa cirúrgica perfurada, em aço inox.
Rua dos Ouiços, lote 11, quadra 09 - Bairro Calhau, CEP 65071-820 - Sâo Luís/MA,
Corporativo Comlssão SRPi í98) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-7749
e-mail adesão: comissaosrp@qmail.com. httpl@.saolSi§.ma-9oy.b!
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0í peça, que seja compatível para guardar

instrumentais
listados.
CeÉificaçôes: Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais

de

Normas da ABNT.
Marca : HARTE-68-ABC-FAM

Qualidade,

I

cArxA crRURGtcA PARA DTSSECçÃO DE

VEIA-

FLEBOTOMIA, CONTENDO:
-Afastador FARABEUF íOcm, em aço

inox. 0í

peça por

caixa.
-Pinça HALSTED mosquito reta í2cm, em
aço inox. 02 peças por caixa.
-Pinça HALSTED mosquito curva í2cm,

em aço inox. 02 peças por

caixa.
-Pinça PEAN REFORçADA í6cm, em aço
inox. 0í peça por caixa.
-Pinça dissecção ADSON com dente, em

aço inox. 01 peça por

caixa.

Pinça dissecção ADSON sem dente, em

34

aço inox. 0í peça por

caixa.

Unidade

0í

520,00

520,00

Unidade

01

3.555,00

3.555,00

-Porta agulhas MAYO HEGAR serrilha
14cm, em aço inox. 0í peça por caixa.
-Tesoura METZENBAUM curva i6cm

0í peça por caixa.
-Tesoura lRlS fina-fina reta í0,Scm, em
delicada, em aço inox.

aço inox. 0í pêça por

caixa.

-Caixa cirúrgica perfurada, em aço inox.
0í peça, que seja compatível para guardar
instrumentais
listados.
Certificações: Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de eualidade,
Normas da ABNT.
Marca: ABC-68-AD-FAMI
CAIXA CIRÚRGICA PARA
GONTENDO

BILIARES,

-Afastador Senn Mueller, êm aço inox. 02
37

peças

por

caixa.
'PoÉa-agulha Mayo-Hegar30cm, em aço
inox. 0í peça por caixa.
-Porta-agulha Mayo-Hegar 20cm, em aço
inox. 0í peça por caixa.

WLMA *Í;:,
FREITA§ãI#

RooRrcff"
uEs ifi*';,.

Rua dos Ouiços, lote 1 1 , quadra 09 - Bairrc Calhau, CEp 65071-A20
- São Luís/MA,
Corporativo Comissão SRPj í9S) 9.9159-0768, Telefone fixo CpL: (gB); 3227-1749
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PREFEITURA DE SÃO LU|S
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-PoÉa-agulha Mayo-Hegar í8cm, em aço

inox. 0í

peça por

caixa.

-Porta-agulha Mayo-Hegar í6cm, em aço

inox. 0í

peça por

caixa.

-Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm, em aço

inox. 01

peça por

caixa.
-Tesoura MeEenbaum Curva delicada
20cm, em aço inox. 02 peças por caixa.
-Tesoura de MeEenbaum Reta 20cm, em
aço inox. 0í peça por caixa.
-Tesoura Mayo Stille Gurva 17cm, em aço
inox. 0í peça por caixa.
-Pinça Anatômica delicada, em aço inox.
peças por
05
caixa.

-Pinça Halstead-Mosquito Curva 12cm,

em aço inox. 04 peças por

caixa.

-Tesoura Potts Smith, em aço inox. 05

peças

por

caixa.

-Pinça Bulldog Curva, em aço inox. 0í

peça

por

caixa.
-Pinça Bulldog Reta, em aço inox.0í peça
por
caixa.
-Pinça Anatômica De Bakey, em aço inox.
peças por
02
caixa.
-Cuba redonda media í0cm, em aço inox.
peça
por
0í
caixa
-Cuba rim inox, em aço inox. 0í peça por
caixa.
-Caixa cirúrgica perfurada, em aço inox.
01 peça, que seja compatível para guardar

instrumentais
listados.
Certificações: Fabricado de acordo com
Padrões !nternacionais

de

Qualidade,

Normas da ABNT.
Marca: AD-ABC-68-FAMI
CAIXA CIRURGICA PARA BUCO.MAXILO-

FACIAL
39

CONTENDO:

Afastador blair-rollet c/ganchos rombos,

em aço inox. 0í peça por

caixa.
Afastador blair-rollet c/ganchos agudos,
em aço inox. 0í peça por caixa.

Unidade

7.18í,00

04

FREITA5TEtr§

RODRtGe

uEs **fi'

Rua dos Ouriços, lote 1 I , quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - São LuÍs/MA,
Corporativo Comlssáo SRPj í98l 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-7749
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Afastador de deaver í9mm í8cm, em aço

inox. 0í

peça por

caixa.

Afastador farabeuf médio í3mm Iargura
í4cm, em aço inox. 0í peça por caixa.
Afastador farabeuf grande 20mm largura
17cm, em aço inox. 0í peça por caixa.
Afastador gillies 18cm, em aço inox. 0í

peça

por

caixa.

Afastador senn-mueller duplo í6cm, em

aço inox. 0í peça por

caixa.

Afastador p/cir. Plástica de rugas do
pescoço, em aço inox.0í peça por caixa.
Afastador p/cirurgia plástica do nariz, em

aço inox. 0í peça por

caixa.

Pinça dissecção adson reta hemostática

í8cm, em aço inox. 02 peça por caixa.
Pinça dissecção adson curva hemostática

í8cm, em aço inox. 04 peça por caixa.
Pinça Allis 5x6 íScm, em aço inox. 04

peças

por

caixa.
Pinça Allis 5x6 dentes í9cm, em aço inox.
peças por
02
caixa.

Pinça Babcock 16cm, em aço inox. 02

peças

por

caixa.

Pinça Backhaus í3cm, em aço inox. 10

pêças

por

Pinça Cheron 25cm, em aço inox.

por

caixa.

0í peça
caixa.

Pinça Collin ponta em forma de anel
16cm, em aço inox. 0í peça por caixa.
Pinça Crile reta hemostática í6cm, êm aço

inox. 02

peças por

caixa.
Pinça Crile curva hemostática 16cm, em
aço inox. 06 peças por caixa.

Pinça Foerster reta c/ serrilha í8cm, em

aço inox. 02 peças por

caixa.

Pinça Halstead-mosquito reta c/serrilha
12cm, em aço inox. 04 peça por caixa.

WLMA

hem, em aço inox.

f*ffi,

FREnAsni!'
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Pinça Halstead-mosquito curva c/serrilha

í0 peça por caixa.

12cm

GÂMu

mí-
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Rua dos Ouiços, lote 11, quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - São Luís/MA,
Corporativo Comrssão SRP: (98) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-77a9
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Pinça Kocher reta c/dente 20cm, em aço

peças por caixa.
Pinça Kocher curva c/dente 20cm, em aço
inox. 04 peças por caixa.
Pinça Mixter-baby í4cm, em aço inox. 02
peças
por
caixa.
Pinça Mixter 23cm, em aço inox. 02 peças
inox. 08

por

caixa.
Pinça rochester-pean reta hemostática
í8cm, em aço inox. 02 peça por caixa.

Pinça Rochester-pean curva 18cm, em

aço inox. 02 peças por

caixa.
Pinça dissecção Adson c/serrilha 12cm,
em aço inox. 02 peças por caixa.
Pinça dissecção Adson c/dente, em aço
inox 12cm. 0í peça por caixa.

-Pinça dissecção (anatômica) c/serrilha
í6cm, em aço inox. 0í peça por caixa.
-Pinça Shnidt curva í9cm, em aço inox. 02

peças

por

caixa.

-Pinça dissecção (anatômica) c/serrilha
20cm, em aço inox. 0í peça por caixa.
-Pinça dissecção c/dente de rato 16cm,

em aço inox. 0í peça por

caixa.
-Cuba redonda media í0cm, em aço inox.
por
peça
caixa.
0í
peça
por
-Guba rim inox, em aço inox. 0í
caixa.

-Caixa cirúrgica perfurada, em aço inox.
0í peça, que seja compatível para guardar
listados.
instrumentais
CeÉificações: Fabricado de acordo com

Padrões lnternacionais

de

Qualidade,

Normas da ABNT.
Marca : EDLO-AD-ABC-68-BSZ-F

CIRURGICA PARA
CAIXA
HERNIOPLASTIA CONTENDO:
42

-Afastador Farabeuf pequeno

- 0í par por

caixa.

-Afastador Farabeuf Médio

-

01

par

wtMÁ kT-lq"
FREfTÂ-strÉ

Unidade

03

4,038,00

12.114,00

RODRiGÍi*

uEs Bfi'
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6Mu :ilP

caixa.
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Rua dos Ouiços, lote 11, quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - São Luís/MA'
Corporativo Comissáo SRP: (9S) 9.91 59-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-7749
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-Pinça Allis 5x6 det p/tecintes./bócio íScm

04

-

peças por

caixa.

-Pinça Backhaus p/campo operatório

08 peças por caixa.
-Pinça Collin c/pta forma de ane!
p/intest.víceras e língua í6cm - 0í peça
por
caixa
-Pinça Kelle reta hemostática í6cm - 04
peças
por
caixa.
í3cm

-Pinça Kelle curva hemostática í6cm - 06
peças
por
caixa.
-Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm - 0í
peça
por
caixa.

-Pinça Halstead-Mosquito reta
c/serrilhaí2cm - 04 peças por caixa.
-Pinça Halstead-Mosquito curva c/serrilha
hem.í2cm 08 peças por caixa.

-

-Pinça Kocher reta c/dente í4cm

peças

por

04

caixa

-Pinça Rochester-Pean reta 16cm

-

02

peças
por
caixa.
-Pinça adson c/serrilha p/ cirur.plás. í2cm
01 peça por caixa.
-Pinça Adson c/dente p/cirur.plás.í2cm peça

0í

por

caixa.
-Pinça dissecção (anatômica) c/serr.í4cm
peça por caixa.
0í
-Pinça Dissecção (anatômica) c/serr.í5cm

0í

peça

por

caixa.

-Pinça dissecção c/dente de rato 14cm

peça

01

por

-

caixa.
-Pinça dissecção c/dente de rato 16cm peça
por
01
caixa.

-Porta-Agulha Mayo-Hegar í4cm

pêça

por
por

-Tesoura Reta standard íScm

por

-

0í

caixa.

-

01 peça
caixa.

-Tesoura Mayo-Stille curva í7cm

peça

01

caixa.

-Porta-Agulha Mayo-Hegar í6cm

peça

-

por

-

wrLMA gxdffJ
FRETTASÉús
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caixa.
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-Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva

14cm

0í peça por

12cm

caixa.

í0,íí,í2,í5)

-Cabo de bisturino3 ( lâminas

0í peça por

Cabo de bisturi no4 ( lâminas

caixa.

í0,íí,í2,í5)

0í peça por caixa.
Estilete Bi-olivar - 0í peça por caixa.
Tentacanula - 0í peça por caixa.
12cm

-Pinça Cheron no 25 - 0í peça por caixa.
-Cuba redonda media 1Ocm, em aço inox.
por
peça
caixa
0í
Ponta de Aspirador - 0í peça por caixa.
-Afastador Volkmann,4 g.rombos cabo
fen.21,Scm 0í peça por caixa.
-Afastador Weitlaner 3x4 g. rombas í4cm
peça por caixa.
0í
-Gaixa cirúrgica perfurada, em aço inox.
0í peça, que seja compatível para guardar

instrumentais

listados.

CeÉificações: Fabricado de acordo com

Padrôes lnternacionais

de

Qualidade,

Normas da ABNT.
Marca: 6B-ABC-FAMI
CATXA CIRÚRGICA PARA TORACOTOMIA

ADULTO,

CONTENDO:

-Afastador FARABEUF í4cm, em aço

inox. 0't

peça por

-Afastador FINOCHIETTO
47x54xí88mm, em aço inox.

45

caixa.
médio

0í peça por

caixa.
-Afastador GOSSET médio 58x65xí 60mm,
em aço inox. 01 peça por caixa.
-Valva DOYEN 45x60mm, em aço inox. 0í
por
peça
caixa.

- Pinça ALLIS
peças

02

22346,00

11.í 73,00

23cm, em aço inox. 04

por

- Pinça BACKHAUS í3cm, em aço

peça

Unidade

por

caixa.

inox.0í
caixa.

BODÂIGIES

- Pinça CHERON 25cm, em aço inox. 0í

peça

por

caixa.

Rua dos Ouiços, tote 11, quadra 09 - Bairro Calhau, CEP 65071-820 - São Luís/MA'
Corporativo Comissão SRPj í9S,) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-774$
e-mail adesão: comissaosrp@qmail.com.
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- Pinça COLLIN coração í6cm, em aço

inox. 02

peças por

caixa.

- Pinça CRILE curva í6cm, em aço inox.

06

peças

por

caixa.
- Pinça FOERSTER serrilha reta 25cm, em
aço inox. 02 peças por caixa.
- Pinça FOERSTER serrilha curva 25cm,
em aço inox. 0í pêça por caixa.
- Pinça HEISS curua forte 20cm, em aço
inox. 02 peças por caixa.
- Pinça KOCHER reta í4cm, em aço inox.
peças por
04
caixa.
- Pinça MIXTER 23cm, em aço inox. 04
pêças
por
caixa.
- Pinça ROCHESTER PEAN curva 20cm,
em aço inox. 02 peças por caixa.
- Pinça ROCHESTER PEAN curva 24cm,
em aço inox. 02 peças por caixa.
- Pinça SCHNIDT curva foÉe í9cm, em aço
inox. 02 peças por caixa.
- Pinça SEMB curua 24cm, em aço inox. 0í
peça
por
caixa.
- Pinça ZENKER curva 29,5cm, em aço
inox. 02 peças por caixa.
- Pinça MOYNIHAN curva 2ícm, em aço
inox. 02 peças por caixa.
-Pinça dissecção c serrilha 25cm, êm aço
inox. 0í peça por caixa.
- Pinça dissecção c dente 20cm, em aço
inox. 0í peça por caixa.
- Pinça dissecção 20cm widia, em aço
inox. 0í peça por caixa.
- Pinça dissecção 25cm widia, em aço
inox. 02 peças por caixa.
-Porta agulhas MAYO HEGAR í8cm widia,
em aço inox. 0í peça por caixa.
-Porta agulhas MAYO HEGAR 20cm widia,
em aço inox. 0í peça por caixa.
-PoÉa agulhas de BAKEY 30cm widia, em
aço inox. 01 pêça por caixa.

WLMA

RoDRrGffr

-Tesoura Romba Romba reta í7cm, em

.tu

- São Luís/MA,
Çorporativo Comlssão SRP: (98) 9.9159-0768, Telefone fixo ÇPL: (98): 3227-77a9
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aço inox. 01 peça por

caixa.

-Tesoura METZENBAUM curva í8cm, em

aço inox. 0í peça por

caixa.

-Tesoura METZENBAUM curva 23cm, em

aço inox. 02 peças por

caixa.
-Tesoura p fios de aço 12cm, em aço inox.
peça
por
0í
caixa.
-Pinça DUVAL reta 2ícm boca 1,Scm, em
aço inox. 02 peças por caixa,
-Cabo bisturi nr4, em aço inox. 01 peça

por

caixa.

-Rugina FARABEUF reta, em aço inox.0í

peça

por

caixa.
-Rugina FARABEUF curva, em aço inox.
peça
por
0í
caixa.
-Aspirador YANKAUER, em aço inox. 0í
peça
por
caixa.
-Cuba redonda media 10cm, em aço inox.
peça
por
0í
caixa.
'Cuba rim inox, em aço inox. 0í peça por
caixa.
-Caixa cirúrgica perfurada, em aço inox.
0í peça, que seja compatível para guardar

instrumentais
listados.
Certificações: Fabricado de acordo com
Padrões lnternacionais

de

Qualidade,

Normas da ABNT.
Marca : ABC-68-EDLO-HARTE-AD

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.
4. DO CADASTRO RESERVA

4.í. 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.
Â$Lnàdodeíôrru
wtLMA
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FREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇAO

c

-

CPL

4.2. A ordem de classiflcação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada
nas contratações.

4.3. O registro a que se refere o item 4.í tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata, nas hipoteses 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 fato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo ao Orgão Gerenciador promover as negociaçÕes junto ao(s) fornecedor(es),
observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso lldo caput do art.65 da Lei
no 8.666, de 1993.

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o Orgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) paru
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 Orgâo Gerenciador poderá.

5.5.í. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçâo 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;
WILMA

as,Bô&ro,m
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PREFEITURA DE SÂO LUíS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
cooRDENAÇÁO TÉCNTCA DE REGTSTRO DE PREÇOS- ÇTRP

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Ad min istração, sem j ustificativa aceitável
;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipotese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. Sofrersanção prevista nos incisos lll ou lV do caput do art. 87 da Lei no. 8.666, de
1993, ou no aft.70 da Lei no 10.520, de2002.
5.8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 5.7.1 ,5.7.2e5.7.4
será formalizado por despacho do Orgão Gerenciador, assegurado o contraditorio 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.í. Por razáo de interesse público;

ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. DA ADESÃO A 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 orgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatorio, mediante
anuência do Orgão Gerenciador, respeitadas as disposições contidas no Decreto
Municipal no. 44.40612013.
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 Orgão(s) Participante(s).

6.3. As aquisiçôes ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgáo ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de
Registro de Preços para o Órgâo Gerenciador e Orgão(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 Órgão(s) Participante(s), independente
do número de órgãos Não participantes que aderirem

ili*Ê..rffiH._,
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6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n' 11.488, de2OO7, o Órgão Gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente,
somado aos valores das contratações já previstas para o Orgão Gerenciador e Orgão(s)
Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU no 295712011 - P).
6.5. Ao Orgão 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 proprias
contrataçÕes, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
6.6. Apos a autorização do Orgão 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.

7. DAS PENALIDADES
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, §1o do Decreto
Municipal no 53.647 119.
8. CONDIÇOES 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. Ê 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, Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro, certifico

wrLMA*#flfr,

a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data, conforme

lRErrAffiii,

atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois de lida
achada em ordem, vai assinada e encaminhada com copia ao órgão

e PT,ff5.,

participante.

"""_l.:

#;l-.,.l-São Luís (MA), 31 de maio de 2022.
Rua dos Ouiços, lote 11, quadra 09 - Bairro Calhau, CEP 65071-820 - São LuÍs/MA,
Corporativo Comissão SRP: (98) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-7749
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Washington Ribeiro Viegas Netto
Presidente da CPL
GABRIELA TRINTA
DOS SANTOS

Aslinado deÍorma digital por
GABRIELAÍRINTA

Nunes Junior
de Saúde - SEMUS
WILMA

Assinado de forma digital por

F
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DOS SANTOS

Hátsftêtâ8iffit8á 'ád§'da'it'ae nru" iro
Chefe da Assessoria de Planejamento
Estratégico

ES

Dados: 2022.05.31

1

5:43:59 -03'00'

Wilma Freitas Rodrigues
Membro/Pregoeira
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Marcelo Augusto Correia
CIRURTECH COMERCTO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
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