ANO XLII
72
.

.

São Luís, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de

Preços.
Para firmeza e validade do pactuado eu, Ana Paula de Oliveira Monteiro,
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
,

4 51
.

.

.

Nº 11 - 16 Páginas

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
4 5 2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
.

.

.

,

,

de lida e achada em ordem, vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão
participante.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para

46

.

.

obtenção da contratação mais vantajosa.
4 7 O Registro do fornecedor será cancelado quando:
.

.

São Lus (MA), 01 de dezembro de2021.

Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
4 7 3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
4 7 4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4 7 1
.

.

.
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Licitatórios

.

.

.

.

.

.

.

.

.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
48
.

7j /4 -i .<>

.

ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,

4 9

Marcos Antônio Almeida Santos

.

.

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

MSl Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2021

4 9 1

.

4 92

.

.

.

.

.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 040-49982/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS-MA.

5

PA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

.

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da

5 1
.

UASG: 980921

Por razão de interesse público; ou

A pedido do fornecedor.

.

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e
anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal n
44.406/2013, com alterações do Decreto Municipal 57.106/2021.
5 2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes
°

.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

.

.

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPCL

,

instituição criada e constituída nos termos da Lei n 4.537, de 16 de novembro de 2005
e regulamentada através do Decreto Municipal n ° 26.928, de 19 de janeiro de 2006,
°

.

.

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.° 06.307.102/0001 -30,
,

com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Luís/MA CPF N° neste ato

que aderirem.

As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
53
.

.

,

representada pelo seu Presidente, Sr. Washington Ribeiro Viegas Netto

,

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.

nos termos

da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002, e
dos Decretos Federais n.° 10.024/2019 e 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e Decreto
Municipal n.° 44.406, de 09 de setembro de 2013 alterado pelo Decreto Municipal n.°
57.106/2021 e demais normas legais aplicáveis considerando o resultado do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.° 037/CPL/PMSL resolve registrar os preços dos itens 13 e 14
adjudicados a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAÚDE LTDA
CNPJ n.° 08.676.370/0001-55 com sede Avenida João Pessoa, n° 944 - Martins,
Uberlândia
MG
telefone:
(34)3224-3308,
e-mail:
atendimento@distribuidoraprosaude.com br, neste ato representada por seu Sócio
Administrador, Sr. Eduardo Chim Calhau RGn.° MG-10841992 eCPF n.° 047.382,15671, HOMOLOGADO pelo Sr. Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior Secretário
Municipal de Saúde/SEMUS.
°

.

,

6

.

CONDIÇÕES GERAIS

,

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
6 1

,

.

,

,

,

.

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.

,

62

,

.

.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de

Preços.

.

,

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas)

,

vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia ao órgão participante.

1 DO OBJETO
.

São Luís

.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços de medicamentos da Portaria
344/98-MS para atender às necessidades das Unidades de urgência e emergência da

Nunes Júnior

Rede Municipal de Saúde de São Luís, mantendo em pleno funcionamento os serviços
Registro de Preços de medicamentos da Portaria 344/98-MS para atender às
necessidades das Unidades de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde de

Saúde/SEMUS

,

Ana Paula de Oliveira Monteiro

São Luís, mantendo em pleno funcionamento os serviços, conforme especificações
constantes do Anexo I . Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.°

Assessora de Procedimentos

.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAÚDE LTDA

EDUARDO CHINI

EMPRESA BENEFICIÁRIA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAÚDE
LTDA, CNPJ n.° 08.676.370/0001-55, no valor Total de R$ 22.720,00 (Vinte e dois mil
setecentos e vinte reais).
2 2 Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação
referente a proposta da beneficiária desta Ata estão registrados conforme segue:
.

Membro/Pregoeira

Eduardo Chini Calhau

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2 1
.

j& úmmt,
smiw. jJ&utw»
atiane Vieira Oliveira

.

Njtze

Licitatórios

037/2021 /CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata.
2

janeiro de 2022.

.

CALHAU:04738215671

Assinado de forma digital por EDUARDO
ÇHINI CALHAU:04738215671
Dados: 2022.01.07 11:22:29 -03,00,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2021

.

,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 040-49982/2021

"

VALOR

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

UND

QTD.

UNIT.

(RS)

VALOR

TOTAL (R$)

UASG: 980921

FENTANILA CITRATO 0,05

MG/ML SOLUÇÃO
13

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS

INJETÁVEL FR/AMP/10

Frasco

2 500
.

7 68
,

19.200,00

ML.
Marca: HIPOLABOR
FENTANILA CITRATO 0,05

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL,
instituição criada e constituída nos termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005
e regulamentada através do Decreto Municipal n.° 28.928, de 19 de janeiro de 2006,

MG/ML SOLUÇÃO
14

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.° 06.307.102/0001 -30.

INJETÁVEL FR/AMP/02

Ampola

1 000
.

3 52
,

3 520,00
.

ML.

Marca: HIPOLABOR
3 DA VALIDADE DA ATA

Esta Ata de RegtetTD 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.

.

com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Luís/MA, CPF N° neste ato
representada pelo seu Presidente, Sr. Washington Ribeiro Viegas Netto, nos termos
da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n ° 10.520, de 17 de julho de 2002, e
dos Decretos Federais n.° 10.024/2019 e 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e Decreto
Municipal n.° 44.406, de 09 de setembro de 2013, alterado pelo Decreto Municipal n.°

57.106/2021 e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO

.

4

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS - MA.

REVISÃO E CANCELAMENTO

ELETRÔNICO SRP N.° 037/CPL/PMSL, resolve registrar os preços dos itens 09 e
23 , adjudicados a empresa ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA, CNPJ n.° 33.608.937/0001-01, com sede Rua Juramento, n° 252 - loja 02 ~
Paraíso,
Belo
Horizonte
MG,
telefone:
(31)2522-1100,
e-mail:

oncosettelicitacao@outlook.com, neste ato representada por seu Representante Legal,
Sr. Daniel Oliveira Martins, RG n.° 38413953 SSP/SP e CPF n.° 084.517.976-44,

HOMOLOGADO pelo Sr. Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior, Secretário Municipal

4.1. A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará
pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4 2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo
à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
4 3 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por
.

.

.

.

motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4 5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

44
.

.

.

.

de Saúde/SEMUS.
1 DO OBJETO
.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços de medicamentos da Portaria
344/98-MS para atender às necessidades das Unidades de urgência e emergência da

Rede Municipal de Saúde de São Luís, mantendo em pleno funcionamento os serviços,
Registro de Preços de medicamentos da Portaria 344/98-MS para atender às
necessidades das Unidades de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde de
São Luis, mantendo em pleno funcionamento os serviços, conforme especificações
constantes do Anexo l - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.
037/2021/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata.
2

.

°

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

13

