São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022
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5.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° 233/2022/CPL/PMSL/MA
PREGAO ELETRONICO - SRP N° 079/2022 - CPL/PMSL/MA

5.7.1. Descumprir as condigoes da Ata de Registro de Pregos;
PROCESS© ADMNISTRATIVO N.040-76584/2021

57 2

Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao, sem justificativa aceitavel;

ORGAO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitagao do Municfpio de Sao

.

.

Lui's/MA.
UASG: 980921

.

573
.

ORGAO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal da Saude - SEMUS

.

Nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior

.

aqueles praticados no mercado; ou

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE SAO LUIS, pessoa juridiea de direito
publico interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 06.307.102/0001-30, por interm6dio da
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAQAO - CPL, instituigao criada e constitufda nos

574
.

.

.

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

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

termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto
Municipal n.° 28.928, de 19 de Janeiro de 2006, com sede na Rua Ourigos, lote 11, quadra
09 - Calhau - Sao Luis/MA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Washington

5 8 O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4
sera formalizado por despacho do Orgao Gerenciador, assegurado o contraditorio e a
.

.

ampla defesa.

Ribeiro Viegas Netto, CPF N° 492.891.363-91 ,considerando o julgamento do PREGAO
ELETRONICO N.° 079/2022/CPL/PMSL e a respectiva homologagao, RESOLVE
REGISTRAR OS PREQOS da empresa benefic aria indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificagao por ela alcangada e na quantidade cotada, atendendo as

5 9 O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forga maior que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
.

.

,

°

condigoes previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n.
8 666, de 21 de junho de 1993. da Lei n.° 10.523, de 17 de julho de 2002. dos Decretos
Municipals n.° 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.° 44.406. de 09 de setembro de
2013, alteragoes posteriores e demais normas legais aplicaveis e em conformidade com
.

591

Por razao de interesse publico; ou

as disposigoes a seguir:

592

A pedido do fornecedor.

1 DO OBJETO

6 DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A presente Ata tem como objeto o Registro de Pregos para Aquisigao de Medicamentos
(injetaveis) sob controle da Portaria 344/98, especificados nos itens 12 e 21 do Anexo I
Termo de Referencia, do Edital do Pregao Eletronico n.° 079/2022/CPL/PMSL, que
e parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de

6 1

Desde que devidamente justificada a vantagem a presente Ata de Registro de
Pregos, durante sua vigencia podera ser utilizada por qualquer orgao ou entidade da
administragao publica que nao tenha participado do certame licitatorio, mediante
anuencia do Orgao Gerenciador, respeitadas as disposicoes contidas no Decreto

transcrigao.

Municipal n°. 44.406/2013.

.

.

_

.

Ata, assumidas com o Orgao Gerenciador e Orgao(s) Participante(s).
As aquisigoes ou contratagoes adicionais nao poderao exceder, por orgao ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de
Registro de Precos para o Orgao Gerenciador e Orgao(s) Participante(s).

63

HOSPITALARES S/A

.

ENDERECO: Rua Norberto Otto Wild, n° 420 Imigrante. Vera Cruz - RS.

E-MAIL: licitacaomedlive @ medlive com.br
.

.

REPRESENTANTE LEGAL: Cesar Augusto Gomes Neuman
~

rCPFT03:r237 800-90

.

,

,

ITEM

ESPECIFICAQAO

UNIT.

UND.

TOTAL

QUANT.

(RS)

FENTANILA CfTRATO 0 05MG/ML 10ML SOL
.

12

INJETAVEL.

21

MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML SOL INJETAVEL.
Marca: HIPOLABOR

.

do numero de Orgaos Nao Participantes que aderirem.

-

.

Os pregos registrados os quantitativos e as especificagoes do objeto da licitagac
referente a proposta da beneficiaria desta Ata estao registrados conforme segue:

2 1

.

O quantitativo decorrente das adesoes a Ata de Registro de Pregos nao podera
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro de Pregos para o Orgao Gerenciador e Orgao(s) Participante(s), independente
64

VA-VPR TOTAL; R$ 171.330.00 (cento e seterita e um mil trezentos e trinta reais)

-

RG N°: 4110152107 SSP/PI RS

.

de adesao, desde que nao prejudique as obrigagoes presentes e futuras decorrentes da

EMPRESA BENEFICIARIA: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO
TELEFONE: (51) 3718-7600

,

Cabera ao fornecedor beneficiario desta Ata de Registro de Pregos, observadas as
condigoes nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento decorrente
62

DO BENEFICIARIO, DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

CNPJ N° 07.752.236/0001-23

.

,

Paragrafo Unico - A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a
contratar, facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a aquisigao pretendida,
assegurada preferencia ao fornecedor registrado em igualdade de condigoes.

.

.

.

-

.

.

.

.

2

.

.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o Orgao Gerenciador
somente autorizara a adesao caso o valor da contratagao pretendida pelo aderente,
somado aos valores das contratagoes ja previstas para o Orgao Gerenciador e Orgao(s)
64 1
.

.

.

Participante(s) ou ja destinadas k aderentes anteriores, nao ultrapasse o limite de R$

(RS)

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acordao TCU n° 2957/2011 - P).

.

Frasco

37.500

3 67

137.625,00

,

Ao Orgao Nao Participante que aderir a Ata competem os atos relativos a cobranga
do cumprimento pelo fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a
aplicagao, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas proprias
contratagoes, informando as ocorrencias ao Orgao Gerenciador.
65

Marca: HIPOLABOR

.

.

Ampola

7 875
.

4 28

33.705,00

,

3 DA VALIDADE DA ATA

.

.

3 1
.

Esta Ata de Registro de Pregos documento vinculativo obrigacional, com

.

,

caracterfstica de compromisso para futura contratagao tera validade de 12 (doze)
,

meses,

a contar da data de sua assinatura, nao podendo ser prorrogada.

Apos a autorizagao do Orgao Gerenciador, o Orgao Nao Participante devera efetivar
a contratagao solicitada em ate 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata
de Registro de Pregos.
66
.

.

4 DO CADASTRO RESERVA

7 DAS PENALIDADES

4 1 Sera incluido

7 1

.

.

.

,

.

como Anexo da respectiva Ata, o registro dos iicitantes que aceitarem

cotar os bens com pregos iguais ao do licitante vencedor na sequencia da classificagao

.

.

0 descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagao das penalidades

estabelecidas no Edital.

do certame.
711

As sangoes do item acima tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregao para registro de pregos que convocados, nao honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1° do Decreto
.

42
.

A ordem de classificagao dos Iicitantes registrados nesta Ata devera ser respeitada

.

nas contratagoes.

.

.

,

Municipal n° 53.647/19.

O registro a que se refere o item 4 1 tem por objetivo a formagao de cadastro de
reserva, no caso de exclusao do primeiro colocado desta Ata nas hipoteses previstas

43
.

.

.

,

8 CONDICOES GERAIS
.

nos itens 5.7 e 5.9.
81

As condigoes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigagoes da Administragao e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condigoes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
.

5

.

DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PRECOS REGISTRADOS

51

Os pregos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual redugao dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
cabendo ao Orgao Gerenciador promover as negociagoes junto ao(s) fornecedor(es)
observadas as disposigoes contidas na alinea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei
.

.

,

.

n° 8.666, de 1993
52

.

motivo superveniente

,

.

53
.

Referencia e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.

E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Pregos, inclusive o acrescimo de que trata o §1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993

82
.

.

.

Quando o prego registrado se tornar superior ao prego praticado no mercado por
o Orgao Gerenciador convocar& o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redugao dos pregos aos valores praticados pelo mercado
.

.

Para firmeza e validade do pactuado, eu, Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro, certifico

a exatidao e veracidade do conteudo da presente Ata, que, nesta data, conforme
atribuigao a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada e encaminhada com copia ao orgao participante.

0 fornecedor que nao aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado sera

.

IA), 07 de julho de 2022.

liberado do compromisso assumido sem aplicagao de penalidade.
,

54

A ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos
valores de mercado observara a classificagao original
.

.

.

55
.

.

iu Nogueira Nunes Junior
Searetario Municipal de Saude - SEMUS

Washington Ribeiro Viegas Netto
Presidente da CPL

Quando o prego de mercado se tornar superior aos pregos registrados e o fornecedor

nao puder cumprir o compromisso o 6rgao Gerenciador podera:
,

GABRIELA TRINTA DOS

Asinado

aniv i us
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wASfilf IA TRINTA DOS SANTOS

Liberar o fornecedor do compromisso assumido caso a comunicagao ocorra antes
do pedido de fornecimento e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e
55 1
.

.

.

,

,

5 52
.

.

.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociagao.

An$rvcla Dias Safdanha

Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro

Membro/Pregoeira

Chefe da Assessoria de Planejamento
Estrategico
CESAR AUGUSTO
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CFCAR AUGUSTO GOMES
N£UMArJN:0.!l?3?l;u090

,

NEUMANN:03123780090 Dados.

5.6. Nao havendo dxito nas negociagoes, o Orgao Gerenciador dever& proceder a
revogagao desta Ata de Registro de Pregos. adotando as medidas cabiveis para
obtengao da contratagao mais vantajosa.

-OS'OO'

Cesar Augusto Gomes Neuman
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES S/A

15

