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DO BENEFICIÁRIO DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

.

,

IPAM

OBJETO: Contratação de empresa especializada, através de registro de preço, para realização
de recadastramento funcional para aprimoramento da gestão de pessoas com objetivo de reunir,
atualizar e validar os dados cadastrais, funcionais dos servidores públicos municipais ativos,

inativos e pensionistas compreendendo: recadastramento. coteta de fotos, coleta de impressões
digitais, digitalização e armazenamento dos dados cadastrais e documentos para construção
de banco de dados para atender as necessidades do instituto de previdência e assistência do
município - IPAM.
,

31
.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

.

,

CNPJ n.°

02.248.312/0001-44, no valor Total de R$ 69 120,00 (sessenta e nove mil duzentos
e vinte reais).
.

32
.

Os preços registrados o quantitativo e as especificações do objeto da licitação

.

,

referente à proposta da beneficiária desta Ata estão registrados conforme segue:
,

AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

UNO.

QTO.

VALOR

VALOR

UNÍT.

TOTAL

R$ 0,12

R$ 69.120,00

Máscara cirúrgica descartável
tripla, com elástico confeccionada
em material tecido não tecido (TNT)

Informamos a todos os interessados que a sessão pública do pregão em

,

,

epígrafe, que havia sido suspensa, será realizada no dia 31/01/2022, às 14:30h (horário de

,

com pelo menos uma camada interna
e externa e obrigatoriamente, um
elemento filtrante; a camada externa

Brasília), por meio do sistema comprasnet. Demais informações e novo edital estão disponíveis
no

site

da

prefeitura

(saoluis.nia.gov.br/subportaljicitacoes.asp)

e

no

,

comprasgovernamentais.gov.br.

e o elemento filtrante devem ser

resistentes à penetração de fluidos
transportados pelo ar {repelêrtcia a
fluidos); com eficiência de filtragem de
partículas (EFP) > 98% e eficiência

São Luís (MA), 13 de janeiíVae 2022.

de filtragem bacteriológica (BFE) >
95%; pregas horizontais atóxica e

W

,

36

hipoalergênica;

deve

cobrir

UND

576.000

adequadamente toda área do nariz e
da boca do profissional possuir um
clipe nasal, constituído de material

Wilma Freitas Rodrigues

,

Pregoeira )

maleável, que permita o adequado
ajuste ao contorno do nariz e das

EXTRATO DE CONTRATO

bochechas; dados de identificação do
fabricante lote, data de fabricação,
,

PROCESSO:

340-71905/2021

prazo

INSTRUMENTO:

SEXTO ADITIVO DO CONTRATO 01/2017 ALUGUEL IMÓVEL

conformidade com a RDC da AN VIS A
349/2020 e 356/2020.

SEDE DACPL
OBJETO:

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

FUNDAMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
CENTRAL PERMANENTE DE

LICITAÇÃO - CPL

CN PJ

06.307.102/0001-30

C NPJ

35.187.483/0001-60

.

IDEIA PROPAGANDA E MARKETING
LTDA

.

.

.

.

.

VALOR GLOBAL:

R$ 16.250,00(dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA:

13.01.2022

em

Marca: Própria
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: Tripla.

Esta Ata de Registro de Preços documento vinculativo obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses a contar
,

13.01.2022 até
13.01.2023

,

da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ELEMENTO DE

PROJETO/ATIVIDADE:

DESPESA:
33.90.39
OUTROS

TERCEIROS PESSOA

estar

.

Lei n° 8.666/93, art. 57 § 2° c/c Lei n.° 8.245/91

SERVIÇOS DE

e

4 DA VALIDADE DA ATA

LEGAL

ASSINATURA DO
CONTRATO:

de validade

REVISÃO E CANCELAMENTO

S

FONTE DE

.

RECURSOS:

A Administração, através da Secretaria Municipal de Saúde/PMSL, 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,
51

.

52

.

.

0412204062174

Gestão Administrativa - Custeio e
Investimento

100

Próprios

JURÍDICA

.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução

dos preços praticados no mercado ou de fato que eteve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 150/2021

Quando o preço registrado íornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocara o fornecedor para negociar a redução

53
.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2021

,

dos preços aos valores praticados pelo mercado.

PROCESSO N° 180-4871512020

ÓRGÃO GERENCIADOR:

0 fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
54
.

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUlS - MA.
UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES-HMDM.

5 5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
.

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.° 28.928, 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 dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Cep: 65.071-820- São Luís/MA,
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° 5.450, de 31 de maio de 2005, n° 7.892, de 23 de

janeiro de 2013, e Decreto Municipal 44.406/2013, alterado pelo Decreto Municipal n°
57.106, de 09 de agosto de 2021 e demais normas legais aplicáveis, considerando o

resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 036/2021/CPL/PMSL, resolve registrar os
°

preços dos Itens 36, adjudicados a empresa Cepalab Laboratórios LTDA, CNPJ n.
02.248.312/0001-44, com sede na Rua Governador Valadares, n° 104, Chácara
Reunidas, São José da Lapa/MG., telefone: (31) 9.9981-5005, 36 1771, 0800-703-1771,
e-mail:douglascave!!o@gmail com,
neste ato representada
por sua
Sócia
Administradora, Sra. Alessandra Ximenes de Mello Rezende, RG n.° 8.369.215-MG

.

.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
551
.

.

.

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
552
.

.

56

.

.

.

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,

.

57
.

872.589.866-34, HOMOLOGADO pelo Sr. Artur Serra Neto, Hospital
Municipal Djalma Marques/HMDM.
e CPF n.°

.

0 Registro do fornecedor será cancelado quando:

571
.

.

.

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

1 DO OBJETO
.

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
57 2
.

A presente ata tem como objeto o registro de preços consignado em ata pelo
prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material médico hospitalar
11
.

.

para o Hospital Municipal Djalma Marques (HMDM), dé acordo com especificações,

quantitativos e condições constantes no do Anexo I - Termo de Referência, do Editai
do Pregão Eletrôníco n° 036/2021, que é parte integrante desta Ata.
2 LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
.

573
.

.

.

.

.

.

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

àqueles praticados no mercado; ou
574
.

2 1 Conforme Termo de Referência.

.

.

.

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
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58

3

ampla defesa.

LTDA-EPP, CNPJ n.° 26.232.599/0001-82, no valor Total de R$ 68.664,00 (sessenta e
oito mil seiscentos e sessenta e quatro reais).

0 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
.

.

59

0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente
decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata,
.

.

1 EMPRESA BENEFICIÁRIA: CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR

.

,

,

32

Os preços registrados o quantitativo e as especificações do objeto da licitação
referente à proposta da beneficiária desta Ata estão registrados conforme segue:
.

devidamente comprovados e justificados:

.

,

,

59 1
.

.

.

592
.

6

.

.

Por razão de interesse público; ou

PAPEL

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

.

.

.

57.106/2021.

2 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 do número de órgãos não participantes
que aderirem.

6

.

em toda a extensão (la bobina. Com

.

.

9 600

R$ 0,14

R$ 1.344,00

UND

em Órgão competente, 400MM X
100M.

Marca: PackGC
Fabricante; Zermatt ind.
Modelo/Versão: PGC 40x100
Descrição Detalhada do Objeto.
INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.
.

R$ 67.320,00

identificação e procedência e registro

.

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
72

RS 187,00

dentro das normas NBR/ABNT.
Embalagem constando dados de

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
71

360

ROLO

Indicadoras
Químicos
para
esterilização a vapor (autoclave) e a
óxido de etileno (ETO), fabricado

CONDIÇÕES GERAIS

.

TOTAL

em

triplamente
seladas
com
aproximadamente 10mm de largura

29

.

participantes que aderirem.
7

CIRÚRGICO,

VALOR

UNIT.

QTD.

Resistente ao calor em ambas as
faces, 140° C, bardas laterais

3 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
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
6

GRAU

VALOR

UND.

dupla face. sendo uma das faces em
papel grau cirúrgico branco, que não
solte fiapos e/ou felpas durante seu
uso norma!, gramatura mínima
GOgrím', e a outra face em filme
laminado transparente composto por
poliéster especial e polipropileno
copollmero,
gramatura
54g/m*,

1 Poderá utilízar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e
anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto n°.
7 892/2013 e Decreto Municipal n° 44.406/2013, alterado pelo Decreto Municipal n°.
6

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

A pedido do fornecedor.

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,

multi-parametrico
ESTERELIZACAO
A

conforme atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem

,

vai assinada

para
VAPOR

(INDICADOR QUÍMICO CLASSE V)
para monitorização das condiçOes de

encaminhada com cópia ao órgão

esterilização a vapor saturado no
interior das embalagens (controle de
pacote). Fita de papel coberta com
substância química que muda de
coloração ou com resposta por
mudança de limite quando exposta às

participante.
São Luís (MA), 16 de dezembro de 2021.

» Artur Serra Neto

Marques

.

condições específicas de tempo e
Ana Paula de Oliveira Monteiro

temperatura
necessárias
ao
processo, que deverá ser exposta no
produto pelo fabricante, atóxica, fácil

Assessora de Procedimentos
Licitatórios
XSMENES0E

M&IO

. 2

S57ENBf ??ÍS ~

interpretação (leitura clara, imediata e
precisa), de acordo com a norma

Alessandra Ximenes de Mello Rezende

ANSI/AAMI/ IS011140-1.

Cepaíab Laboratórios LTDA

Marca: Ullralest

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 155/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2021

Fabricante: Ultragraph
Modelo I Versão: Classe 5.

PROCESSO N° 180-48715/2020

4 PA VALIDADE OA ATA
.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.
UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES-HMDM.

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.° 28.928, de 19 de janeiro de 2006,

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.° 06.307.102/000130, com sede na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Cep: 65.071-820- São Luís/MA,
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° 5.450, de 31 de maio de 2005, n° 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, e Decreto Municipal 44.406/2013, alterado pelo Decreto Municipal n°
57.106, de 09 de agosto de 2021 e demais normas legais aplicáveis, considerando o

resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 036/2021/CPL/PMSL, resolve registrar os
preços dos itens 29 e 55, adjudicados a empresa CME Comércio e Importação
Hospitalar - EPP, CNPJ n.° 26.232.599/0001-82, com sede na Av. Fagundes Varela, n°
1040, Sala 09 CEP: 53.140-080, Jd. Atlântico, Olinda/PE, telefone: (81) 3099-0028,
3429-1340, e-mail: car1osmessa.cme@gmarl.com ou lindavieira.cme@gmail.com, neste
ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Carlos Eduardo Braz Messa,
,

RG n.° 19.674.525-1 SSP/SP e CPF n.° 573.217.951-87, HOMOLOGADO pelo Sr.
Artur Serra Neto, Hospital Municipal Djalma Marques/HMDM.
1 DO OBJETO

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.
5 REVISÃO E CANCELAMENTO
.

A Administração, através da Secretaria Municipal de Saúde/PMSL 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.
51
.

.

,

5 2 0s 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 a Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
.

.

53
.

.

Quando o preço registrado tornar-se 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.
5 4 0 fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
.

.

.

A presente ata tem como objeto o registro de preços consignado em ata pelo
prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material médico hospitalar
para o Hospital Municipal Djalma Marques (HMDM), de acordo com especificações,
quantitativos e condições constantes no do Anexo I - Termo de Referência, do Edital
do Pregão Eletrônico n° 036/2021, que é parte integrante desta Ata.
1 1
,

.

2 LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
.

2 1 Conforme Termo de Referência.
.

.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
55
.

551

.

552

.

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
.

.

3

.

DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS,

10

.

.

.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociação.

