ANO XLII

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

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.

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

62
.

.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento e sem aplicação da penalidade se confirmada a
55 1
.

.

.

,

,

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5 52
.

Preços.

Nº 13 - 18 Páginas

.

.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociação.

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.
São Luís (MA), 07 de janeiro

de 2022.

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.
.

.

,

,

57
.

.

57 1

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

57 2

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido

.

WashingtorTftibeiro Viegag Netto

ueira Nunes Júnior

Presidente/CPL

pai de Saúde/SEMUS

LUIZ. tUU«ML>U

.

.

573
.

.

.

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

àqueles praticados no mercado; ou

Membro/Pregoeira

I I 117 cni lADnn nrjç Ç ANITOS

.

pela Administração, sem justificativa aceitável;

i|u&
jjjMtXiiMNize Tatiane Vieira Oliveira

Assessora de Procedimentos
Licitatórios

Assinado de forma digital par LUIZ EDUARDO

574

DOS SANTOS ARAUJO:88S9932971S

ARAUJO:88599329715

.

.

Ana Paula de Oliveira Monteiro

O Registro do fornecedor será cancelado quando:

.

Dados:2022.01.07 15:54:43 ob-oo-

.

.

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

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

Luiz Eduardo dos Santos Araujo
SINERGIA FARMACÊUTICA LTDA

,

5 8 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
ampla defesa.
.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2022-CPL

.

,

,

PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021 /CPL/PMSL
PROCESSO N° 040-3181/2021

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,
devidamente comprovados e justificados:

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

,

UASG: 980921

5 91

Por razão de interesse público; ou

5 92

A pedido do fornecedor.

.

.

.

ÓRGÃO PART(C(PANTE: SEC&ETAfUA MUMdPAL OE 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,

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6

.

°

j

.

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 Vjégas Netto,
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
,

nos termos da Lei n° 8.666

,

6

1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame mediante prévia consulta á CPL e
.

,

anuência

,

,

preço do item 33, ADJUDICADO a empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A CNPJ
,

E
N°

,

6

.

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.

mail: contratos@medlive.com br neste ato representada por seu representante legal,
César Augusto Gomes Neumann RG N° 4110152107 SSP/Dl RS e CPF N°

6

,

,

,

.

,

,

031.237.800-90

,

57.106/2021.

07.752.236/0001-23 com sede na Rua Norberto Otto Wild, n° 420, Bairro Imigrante
CEP 96880-000 Vera Cruz/RS telefone (51) 3718-7633 / 3718-7663 / 3718-7655, e,

beneficiário

.

,

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.° 050/2021-CPL/PMSL resolve registrar o

do

respeitadas as disposições contidas no Decreto n°.
892/2013 e Decreto Municipal n° 44.406/2013 alterado pelo Decreto Municipal n°.

7

HOMOLOGADO peJo Sr. JoeJ Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal De Saúde
,

,

.

3 As adesões á 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, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
.

,

1 DO OBJETO
.

7

.

1

CONDIÇÕES GERAIS

1 A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços

para eventual aquisição de
medicamentos na forma farmacêutica de soluções orais, injetáveis e oftálmicas,
.

suspensões orais e injetáveis pomadas, cremes e outras, sendo necessário para o
,

tratamento das mais diversas patologias de assistência básica, visando o
atendimento para pacientes atendidos nas Unidades de Urgência e Emergência
da Rede Municipal de Saúde de São Luis, de acordo com especificações
quantitativos e condições constantes no do Anexo I - Termo de Referência do Edital

7 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.
,

,

do Pregão Eletrônico n° 050/2021 que é parte integrante desta Ata

,

.

,

2

2 1
.

.

.

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

Preços.

LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO

.

72

Conforme Termo de Referência.

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.
,

3

.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ N° 07.752.236/0001-23, no Valor
total de R$ 182.160,00 (cento e oitenta e dois mil cento e sessenta reais).
3 1
.

.

de janeiro de 2022.

São Luis (MA), Si

Os preços registrados, o quantitativo e as especificações do objeto da licitação
referente à proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
3 2
.

.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM

33

ENANTATO DE NORETISTERONA
+ VELERATO DE ESTRADIOL 50
MG/ML5 MG/ML

UND

QTD.

AMPOLA

17.250

VALOR

UNt.

VALOR
TOTAL

RS 10,56

RS 182.160,00

Marca: MABRA CIFARMA
Fornecedor: MABRA CIFARMA

CESAR AUGUSTO

GOMES

NEUMANN:0312378009

4 DA VALIDADE DA ATA
.

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

4

0

Membrotf
Assinado de forma digital por
CESAR AUGUSTO GOMES
NEUMANMOJ123780090

César Augusto Gomos Neumann

MEOILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO OE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2022-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021/CPL7PMSL

meses, a contar da data de sua assinatura.
5

Wilma Freitas f

Ana Paula de Oliveira Monteiro

Assessora de Procedimentos Licitatórios

.

REVISÃO E CANCELAMENTO
PROCESSO N° 040-3181/2021

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.
5 1
.

.

,

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato qué eleve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
5 2
.

.

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 3
.

.

,

ÓRGÃO GERENCIADOR:

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

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,
°

5 4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
.

.

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

.

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

9

