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5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o Órgão Gerenciador ccnvocará o(s) fomecedor(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 ccnfirmada a veracidade dos
motivos e ccmprovantes 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.

compromisso assumido injustificadamente, nos tennos do art. 56, §1° do Decreto Municipal
nº 53.647/19.

8. CONDICÕES 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 §1°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 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.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

/(YfU)#U.A J;;/ ~

5. 7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

Washing~;:ro Vieg.{J Netto
Presidente da CPL

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

J.rnf~w~~

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
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 art. 7° da Lei nº 10.520, de 2002.
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5.8 .. O can~elamento de registros na? hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4
sera formalizado por despacho do Orgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

559571704
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Fernando dos Santos Azevedo
FSA MEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP nº 32712022/CPLJPMSUMA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 115/2022 - CPL/PMSL/MA

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

PROCESSO N. 0 040-52227/2020
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Pennanente de Licitação do Município de São Luís -

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MA.

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).
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 Órgão(s) Participante(s), independentemente 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 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.

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 - CPCL, instituição criada e constituída nos tennos da Lei
n. 0 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto Municipal n. 0 28.928,
de 19 de íaneiro 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.0 115/2022/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 nonnas 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 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 insumos

odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde SEMUS, especificados nos itens 41 e 53 do Anexo 1- Tenno de Referência, do Edital do
Pregão Eletrônico n.0 115/2022/CPUPMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como

a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

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

Parágrafo Único - A existência de preços registrados não obriga a Administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

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

2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

7. DAS PENALIDADES

EMPRESA BENEFICIÁRIA: 810 LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

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

CNPJ Nº: 06.175.908/0001-12
ENDEREÇO: Rua Prof" Zelda C. Cursi

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

Mastriani, 265-A- Jd. D'Avila - CEP
86.182-530 Cambe- Paraná

TELEFONE: (43} 3254-6426

1

!

E-MAIL:
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VALOR TOTAL: R$18.224,00 (dezoito mil duzentos e vinte e quatro reais)

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de casa fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

REPRESENTANTE LEGAL: Luís Carlos dos Santos

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

1

RG: 3586891-7 SSP/PR

1

biologica@biologicadistribuidora.com.br

CPF: 365.440.519-34

5.9.2. A pedido do fornecedor.

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

41

53

ESPECIFICAÇÃO
Fio de sutura agulhado seda 4-0 uso em
odontologia com agulha 1/2 por 1,7CM com 24
unidades. Acondicionado em embalagem original
do fabricante, com nome do responsável técnico,
o lote, data de fabricação, validade mínima de 02
anos e Registro da ANVISA.
Marca: PROCARE
Fabricante: PROCARE
Pote Dappen de plástico. Acondicionado em
embalagem original do fabricante, com nome do
responsável técnico, o lote, data de fabricação,
validade e Registro da ANVISA.
Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA

UND

QTD

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

UND

9.600

1,88

18.048,00

UND

100

1,76

176,00

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 administ(ação
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Orgão
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).

6.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou e~tidade,

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, 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.
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 forma?ão de cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata, nas h1poteses 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 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.
5.2. Quando o preço registrado se tomar 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 meneado.

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

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 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.
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a cinquenta por cento dos quantita~vos de cada item registrado na Ata de Registro de
Preços para o Órgão 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 quantiíativo de cada item registrado na Ata de Registro
de Preços para o órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do
número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
6.4.1, Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas d~ pequena porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, d_? 2007, o Orgão Gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contrataçao pretendida pelo a9erente,
somado aos valores das contratações já previstas para o Órgão 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 2957/2011 - P).

6.5. Ao órgão Não Participante que aderir à Ata competem os atos rela.tivas à cobra_nça _do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente ass_um1das e a aphcaçao,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes_ do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contrataçoes,
informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante d_everá efetivar a
contratação solicttada 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 53.647/19.
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. 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, Ana Paula Costa Nunes, 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.

JJuut~1~

Washington Ribeiro Viegas r,etto
Presidente da CPL
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Lílian Ribe~~a Goulart
Membro/Pregoeira
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SANTOS· 365440 S digital por LUIS
·

1934

CARLOS DOS
SANTOS:36544051934

Luís Carlos dos Santos
BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

