ANO XLII

São Luís, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022
EXTRATO DO CONTRATO N5 028/2021

PARA

RETIRADA

DO

Nº 13 - 18 Páginas
EDITAL:

https://www.camara.slz br/
.

httP5;//www.licitaneUom,br/

.

PROCESSO:

MODALIDADE:

330.68982/2021

Dispensa

!

CONTRATO DE ORIGEM:
"

N

028/2021

São Luís 15 de janeiro de 2022.

OBJETO:

,

Locacão de saias comerciais, rio Edf. Zircónio, salas 101 a 110 e suas respectivas garaRens
CONTRATANTE:

CNPJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA-

06.307.102/0001-30

.

.

.

.

/y:

SEMIT

CONTRATADA:

TRAJANO OLIVEIRA DANTAS

C N PJ
.

JARACATY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

.

.

07.615.412/0001-85

Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação

VALOR GLOBAL:

,

R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais)
ASSINATURA DO

VIGÊNCIA:

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

FUNDAMENTO LECAL:

CONTRATO:

Art. 24, X, LEI N.5 8.666/1993

36 (trinta e seis) meses
30/12/2021

,

contados a partir da
assinatura do Contrato

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP n" 003/2022/CPL/PMSL/MA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ELEMENTO DE DESPESA:

PROJETO/ATIVIDADE:

3 3 90.39
.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 028/2021 - CPL/PMSL/MA

FONTE DE RECURSOS:
0100

.

ORDINÁRIOS

04.122.04062.174

PROCESSO N.° 040-6494/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS . MA.
UASG: 980921
FELIPE DE ABREU FALCAO

Secretário Municipal de Inform sção e Tecnologia - SEMIT

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2021

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,

Com fulcro rio art 24, inciso X da Lei n° 8.666/93, RATIFICO A
.

,

°

DISPENSA DE LICITAÇÃO referente a contratação de empresa especializada em
,

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

locação de salas comerciais no edifício Zircónio, salas 101 a 110 e suas respectivas
,

°

com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Luis/MA, CPF N

garagens, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no TERMO

neste ato

representada pelo seu Presidente, Sr, Washington Ribeiro Viegas Netto, CPF N

DE REFERÊNCIA constante do Processo Administrativo n° 330/68982/2021-

°

,

492.891.363-91, 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.°

SEMIT,

7 892,

EMPRESA: JARACATY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

.

CNPJ N° 07 615,412/0001-85;
.

ELETRÔNICO N.° 028/2021/CPL/PMSL, resolve registrar os preços dos itens 02 e 03

VALOR GLOBAL: R$ 432 000 00
.

de 23 de janeiro de 2013, e Decreto Municipal n.° 44.406, de 09 de setembro de

2013 e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO

.

,

{quatrocentos e trinta e dois mil reais):

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIOADE: 04 122 04062.174
.

adjudicados a empresa NEW SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS DE
-

Custeio e Investimento; ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 39; RECURSOS: 100 PRÓPRIOS
.

.

.

São Luís, 30 de dezembro de 2021

.

EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ n.° 40.982.787/0001-59 , com
sede BR 230

,

KM 10 , N 06 - Condomínio Alamoana, Amazónia Park, Cabedelo - PB,

telefone: (83) 245-3011/98199-9920, e-mail; comercial@newservicemed.com,br,, neste
ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Newton de Araújo Leite Filho, RG
n

1473515 IPC/PB e CPF n.° 826.447.484-53, HOMOLOGADO pelo Secretário

°
.

Municipal de Saúde.
1 DO OBJETO

FELIPE DEÃBrIu FALCÃO

.

Secretário Municipal de Informáção e Tecnologia - SEMIT

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
equipamentos (oxímetro de pulso portátil, e Maca Retrátil) para uso no transporte de
pacientes nas ambulâncias do Serviços de Atendimento Móvel de Urgência -

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

conforme especificações constantes do Anexo I -Termo de Referência,
do Edital do Pregão Eletrônico n.° 028/2021/CPL/PMSL, que é parte integrante desta
SAMU/SEMUS

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

,

Ata.

PREGÃO ELETRÔNICO Ni 001/2022/CMSL, - GflJETQ: Registro de Preços para futura

2

.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

,

contratação de empresa especializada destinada a prestação de serviços de preparo
manipulação, acondicionamento e fornecimento de alimentação pronta para atender
,

as necessidades da Câmara Municipal de São Luís INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA: 03
.

de

fevereiro

de

2022

,

às

09h;30min.

ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

https://www.licitanet.com br/. 1,IPO DE LICITAÇÃO: Menor valor por lote ENDEREÇO
.

.

21
.

.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: NEW SERVICE

COMERCIO E SERVIÇOS DE

EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ n.° 40,982.787/0001-59 , no

vaíor Tola) de R$ 83.940,BB (Diienla e ires mil novecentos e quarenta reais).

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

22
.

.

5

ANO XLII

São Luís, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022

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
4 8
.

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

UND.

QUANT.

UNIT.

para

modelo

(R$)

(R$)

retrateis

4 9
.

.

em

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:
,

415

independes

confeccionada

,

ampla defesa.

SPRlNTER. Maca Biarticulada -

pernas

.

,

ambulância

Merçedes-Benz

.

.

TOTAL

Maca Retrátil para Transporte,

Compatível

Nº 13 - 18 Páginas

4 9 1

Por razão de interesse público; ou

4 9 2

A pedido do fornecedor.

.

.

-

duralumínio

5

.

.

.

.

.

DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

tubular. Sistema de segurança nas
5 1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do CBrtame 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.
5 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

duas pernas impedindo o desarme
acidental

em

parada,

deslocamento

sistema

regulável

.

Unidade

23

2 798,00
.

64.354,00

.

traseira. Todas as arestas, cantos
vivos ou orifícios arredondados ou

.

.

,

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
participantes que aderirem.

protegidos para evitar acidentes,

Capacidade ESTÁTICA 300kg e
150kg.

.

Registro de Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes
que aderirem.
5 3 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder na totalidade, ao

alças laterais basculantes e alça

dinâmica:

.

,

para

elevação da cabeça, tronco e
membros superiores do paciente,

02

.

ou

1900mm

(comprimento) x 550mm (largura) x

6

.

CONDIÇÕES GERAIS

710mm aéreo (medida do chão ao
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

assoalho do carro.).

.

Marca: CDF

Fabricante: CDF

Equipamentos

.

,

Ltda ME - BRASIL

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.

Maca

62

Retrátil

compatível

para Transporte,

para

Mercedes-Benz
SPRlNTER.

.

ambulância
modelo

Maca

.

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

Preços.

415

Biarticulada

-

Para firmeza e validade do pactuado a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem vai assinada pelas partes e encaminhada
,

pernas

retrateis

confeccionada

independes
em

-

,

duralumínio

cópia ao órgão participante.

tubular. Sistema de segurança nas
duas pernas impedindo o desarme
acidental

em

deslocamento

São Luís (MA),04 de janeiro de 2022.

ou

parada, sistema regulável para
elevação da cabeça, tronco e
membros superiores do paciente,
alças laterais basculantes e alça

2

.

798,00

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

traseira. Todas as arestas, cantos
vivos ou orifícios arredondados ou

protegidos para evitar acidentes.

Capacidade ESTÁTICA 300kg e
dinâmica:

150kg.

1900mrn

(comprimento) x 550mm (largura) x
710mm aéreo (medida do chão ao
assoalho do carro.).
Fabricante: CDF

eira Nunes Júnior

Washington Ribeiro Viegas tyetto

icipal de Saúde

Presidente da CPL

Marca: CDF

Equipamentos

Ltda ME - BRASIL

Amanda/Dias Saldanha
Membro/Pregoeira

Ana Paula de Oliveira Monteiro

Assessora de Planejamento Estratégico

3 DA VALIDADE DA ATA
.

Newton de Araújo Leite Filho

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

NEW SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO MEDICO E
HOSPITALAR LTDA

data de sua assinatura.

4

.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2022
PREGÃO ELETRÕNICO N° 037/2021

REVISÃO E CANCELAMENTO

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
.

,

.

DE SÃO LUÍS - MA.
UASG: 980921

.

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.
.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 040-49982/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO

.

44

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

.

.

.

45 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
4 5 2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
.

.

.

.

.

.

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. 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 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
ELETRÕNICO SRP N.° 037/CPL/PMSL, resolve registrar os preços dos itens X ,

adjudicados a empresa MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,
CNPJ n.° 20.637.873/0001-17, com sede Rua Usilio Tonetto, n° 760, sala 01 - Imigrantes,

Turvo - SC, telefone: (48) 3525-0404, e-mail: medic-vet@hotmail.com, neste ato
representada por seu Sócio Administrador, Sr. Fabiano Pereira Titoni, RG n. 5929527
e CPF n° 083.190.769-00, HOMOLOGADO pelo Sr. Joel Nicolau Nogueira Nunes
°

Júnior, Secretário Municipal de Saúde/SEMUS.
4 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.
4 7 O Registro do fornecedor será cancelado quando:
.

.

1 DO OBJETO
.

,

.

.

47 1

Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4 7 2 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).
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

.

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 Luís, mantendo em pleno funcionamento os serviços, conforme especificações
constantes do Anexo I - 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

.

2 1
.

.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

