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AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTES - SMTT

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 011/2022/CPL
COMPRASNET

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís localizada na
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau São Luís - MA, CEP: 65071-820,
,

,

PORTARIA N° 05 de 14 de janeiro dc 2022.

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico de
n°. 011/2022 no dia 10/02/2022, às 09h30, horário de Brasília, objetivarido o
Registro de preços para aquisição de bobinas de papel com a finalidade de
,

O SF.CRICTARIO MUNICIPAL 1)K TRANSITO IC TRANSPORTAS, no uso de suas

atribuições legais

,

atender as unidades de marcação da superintendência de Controle Avaliação e
Auditoria, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
O Edital poderá ser consultado na Central Permanente de Licitação em dias

o

,

,

CONSIDERANDO o disposto nos urts. 5° e $4°, do art. 6° da Lei n° 4.305, dc 04/02/2004,
com redação nova redação dada pela Lei n° 4.8?.3 de 25/07/2007 e tios arts. 3° e 4° do Deerclo no

úteis, de segunda a quinta, das 08h às 18horas (intervalo 12h às 14h) e sexta-feira, das
8h às 13horas. O edital poderá ser obtido gratuitamente por meio digital nesta Central
bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico www.saoluis.ma Qov.br ou
,

,

26.801 dc 1 7/09/2004;

.

f

CONSIDERANDO que com a migração do banco de dados do Sistema de Mein Passagem
Escolar da cidade de Sé!o Luís para a plataforma "online", que possibilitou a informação dos alunos
pela Instituição de ênsino através da internet, dando mais segurança, rapidez para as instituições e
aos próprios estudantes beneficiários da meia passagem.

no site do Comprasnet www.comprasoovernamentais.qov.br. Informações pelo telefone:
(98) 3227-7749 OU e-mail: emileneqo.adv@Qmail.com .
São Luís (MA), 21/01/2022.

Emilene Gonçalves Oliveira

RESOLVE:

Pregoeira - CPL

AUTORIZO Ã PUBLICAÇAÕT

Ari. I® - Fica estabelecido o período dc 31 tle janeiro de 2022 a 11 de março de 2022
para que as Instituições de Ensino efetuem a validação do seu Cadastro 2022, perante a Central
de Atendimento ao Estudante, munidos dos seguintes documentos:
1

.

2

.

3

.

Washington Ribeiro ViegasWetto
Presidente/CPL

Picha de Cadastro da Instituição de l-nsino e do seu Representante, devidamente
preenchidas e com firma reconhecida em Cartório (modelos anexos);
Comprovante de inscrição no CNP.I devidamente atualizado;

ERRATA

Termo dc Reconhecimento ou Autorização junto ao Ministério da Educação,
Conselho Estadual tle Educação ou Conselho Municipal dc Educação, observando
sempre a validade do documento. Em caso de não cumprimento deste item, a
Instituição terá seu cadastro suspenso, até que seja regularizado o processo de

N° 04/2022,

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022,10/2022,11/2022, 12/2022,
13/2022 e 14/2022.

Reconhecimento ou Autorização junto aos Órgãos acima citados;
4

.

PROCESSO N° 040-49982/2020-SEMUS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2021

Relação dos cursos ofertados, com seus respectivos Termos de Reconhecimento
(modelo anexo).

Ali. 2" - Os responsáveis pelas instituições dc ensino cadastradas deverão efetuar u
com os
validação do Cadastro 2022 através do e-mail "cartaoesiudanlilslz@miiail.com
"

A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/PMSL órgão

,

documentos relacionados no art. I" desta Portaria.

,

Art. 3° - Eica estabelecido a exigência de CPF para todos os alunos matriculados na
Instituição de Ensino.
Art. 4° .. As Instituições do Ensino já afualizadas no Sistema de Meia Passagem Escolar
deverão enviar a relação dos seus alunos regularmente matriculados de forma digital no site
-

'

www.cartaoestudantilsl z. com . br",.
.

Art. 5° - As informações lançadas no sistema serão de inteira responsabilidade do

gerenciador do Sistema de Registro de Preços no âmbito municipal, COMUNICA aos
órgãos participantes e demais interessados nas Atas de Registro de Preços em
referência, que tem por objeto o registro de preços de material de medicamentos da
Portaria 344/98-MS a correção do número do Processo administrativo empregado
na redação das Atas de Registro de Preços decorrente da licitação em epígrafe
passando a vigorar o número corrigido "040-49982/2020rSEMUS", mantidas as demais
,

,

informações constantes das Atas

funcionário ou servidor cadastrado pela Instituição de Ensino, podendo o mesmo ser penalizado

Wash ii

Art. 6® - As correções dos dados dos alunos, via cm-line, continuarão a ser de inteira
responsabilidade do funcionário ou servidor da Instituição de Ensino.

kibeiro iégjisNetto

Presidente da Central Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2022-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021/CPL/PMSL

Art. 7° - Ao longo deste ano as Instituições dc Ensino continuarão a sofrer fiscalização
pela Comissão especifica criada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT, a fim
dc verificar a veracidade das informações prestadas, conforme art. 6&, §4 da Lei n° 4.823/07.
Art. 8" - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as
disposições ein contrário.

.

São Luís, 18 de janeiro de 2021.

administrativamente, civil c criminalmente por informações fraudulentas, conforme previsto na
legislação municipal vigente.

PROCESSO N° 040-3181/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR:

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.
Dc-se ciência. Registre-se. Publiíjue-sc. Cumpra-sc.

UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Dlt ípB ;jl\íí. lu rtado

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPCL,

Secretário Municipal íle Tdtnsrto c Transportes

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-

CENTRAL PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL

30, com sede na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Cep: 65.071-820- São Luís/MA,
neste ato representada peio seu Presidente, Sr. Washington Ribeiro Viégas 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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°, 006/2022/CPL

resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 050/2021-CPL/PMSL, resolve registrar o

COMPRASNET

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís localizada na
Rua dos Ouriços Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820,
,

,

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico de
n°. 006/2022 no dia 07/02/2022, às 14h30, horário de Brasília, objetivando o
,

Aquisição de capa de chuva para atender as necessidades da Superintendência
de Aço es em Saúde de interesse da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
,

,

O Edital poderá ser consultado na Central Permanente de Licitação

,

em dias

preço do item 14, ADJUDICADO a empresa M. A. SILVA EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES - VIVAMAR, CNPJ N° 00.602.864/0001-83, com sede na, Rua 10 Qd.
108 n° 17 Conj. Penalva, Bairro: São Cristóvão CEP: 65.055.000, telefone (98) 32456859/ 3244-1787, e-mail: vendas@vivamarhospitalar.com.br, neste ato representada
por sua representante comercial, Sra. Francisca Cabral Santana, RG N
0550489967-7 SSP/MA e CPF N° 800.650.073-87, HOMOLOGADO pelo Sr. Joel
Nicolau Nogueira Nunes Júnior, Secretário Municipal De Saúde.
°

úteis, de segunda a quinta das 13 às 18 horas, e sexta-feira, das 8 às 13 horas. O edital
,

poderá ser obtido gratuitamente por meio digital nesta Centra!, bem como pela internet

,

através do nosso endereço eletrônico www saoluis.ma.aov.br ou no site do Comprasnet
www.comDrasaovernamentais Qov.br. Informações pelo telefone: (98) 3227-7749 ou e-

1 DO OBJETO
.

.

.

mail: wfr.cpl@gmail.com.

/

São Luís (MA). 21/0272022.

WilmaPregoçira
A-eitasRodrigues
ÇPL
AUTORIZO A PUBLICAÇÃO.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços em ata 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 Luís, de acordo com
especificações, quantitativos e condições constantes no do Anexo I - Termo de
Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n° 050/2021, que é parte integrante desta
11
.

.

Ata.
Washington Ribeiro ViégaiWetto
Presidente/CPL

2 LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
.
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2 1 Conforme Termo de Referência.
.

3

.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2022-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021/CPL/PMSL

.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
PROCESSO N° 040-3181/2021

3 1 EMPRESA BENEFICIÁRIA: M.
A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARESVIVAMAR, CNPJ N° 00.602.864/0001-83, no Valor total de R$ 279.180,00 (duzentos
e setenta e nove mil cento e oitenta reais).

ÓRGÃO GERENCIADOR:

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

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

.

.

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

3 2
.

.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM

UND

QTD.

FRASCO/
AMPOLA

35.250

Peio presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPCL,

VALOR.

VALOR. TOTAL

UNIT.

BENZIL PENICILINA

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

BENZATINA 600.000 Ul,

INJETÁVEL SEM DILUENTE

14

Marca: BEPEBEN
Fabricante: TEUTO

R$ 7,92

30, com sede na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09. Cep: 65.071-820- São Luís/MA,

R$ 279.180,00

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

Apresentação: Cx. cl 50
4
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)
.

meses, a contar da data de sua assinatura.
5

.

resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 050/2021-CPL/PMSL, resolve registrar o
preço do item 07, ADJUDICADO a empresa CIMED INDÚSTRIA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ N° 02.814.497/0007-00. com sede na Av. Angélica, n°

220, 2° andar, Higienópolis. São Paulo/SP. CEP: 01228-200. telefone: (11) 35447281/7237, e-mail: Mcitacao1@grupocimed.com.br. neste ato representada por seu
representante legal, Felipe de Souza. RG N° 32814122-7 SSP/SP e CPF N
361.768.528-54, HOMOLOGADO pelo Sr. Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior,
Secretário Municipal De Saúde.
2

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.
5 1
.

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,

.

1

DO OBJETO

-

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.

1 1

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.

visando o atendimento para pacientes atendidos nas Unidades de Urgência e
Emergência da Rede Municipal de Saúde de São Luís, de acordo com

5 2
.

.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços em ata para eventual
aquisição de medicamentos na forma farmacêutica de soluções orais, injetáveís e
oftálmicas, suspensões orais e injetáveis, pomadas, cremes e outras, sendo
.

.

necessário para o tratamento das mais diversas patologias de assistência básica,
5 3
.

.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado

5 4
.

.

especificações, quantitativos e condições constantes no do Anexo I - Termo de
Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n° 050/2021, que é parte integrante desta
Ata.

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
2
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:
.

.

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 1
.

.

.

.

.

demais

fornecedores

para

assegurar

igual

oportunidade

de

.

3

Conforme Termo de Referência.

.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

-

3 1 EMPRESA BENEFICIÁRIA: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ N° 02.814.497/0007-00, no Valor total de R$ 52.762,50 (cinquenta e dois mil
.

.

,

setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
3 2

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

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 6

.

.

Convocar os
negociação.
5 52

LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO

.

2 1

.

,

.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM

AMOXILINA
.

.

5 7 1
.

.

.

50

MG/ML

(250MG)

UND

QTD.

FRASCO

25.125

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

RS 2,10

RS 52.762,50

5ML

PÓ SUSPENSÃO ORAL PARA 60 ML.

O Registro do fornecedor será cancelado quando:

5 7

Marca: GENERICO/CIMED
Fabricante:
CIMED
INDUSTRIA
MEDICAMENTOS

07

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

DE

Apresentação:

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
5 7 2
.

.

5 7 3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
.

Cx c/ 50 FRASCOS X 60 ML + 50 COPO

.

S {50) EMB HOSP

DA VALIDADE DA ATA

4

.

.

.

1 Esta Ata de Registro de Preços documento vinculativo obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação terá validade de 12 (doze)
4

.

5 74
.

.

.

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

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

,

,

meses, a contar da data de sua assinatura.
5

REVISÃO E CANCELAMENTO

.

.

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:
5 9
.

5 1

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
.

.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução

5 2

.

.

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado
cabendo ã Administração promover as negociações junto ao fornecedor

,

.

5 9 1
.

.

.

Por razão de interesse público; ou

5 3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução
.

.

5 92
.

6

.

.

.

A pedido do fornecedor.

dos preços aos valores praticados pelo mercado.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

.

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 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

.

.

57.106/2021.
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.
.

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

.

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.
.

.

,

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.

6

.

participantes que aderirem.
7

-

CONDIÇÕES GERAIS

7 1

.

.

,

,

.

.

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.
72

.

.

5 7

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
.

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.

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

São Luís (MA), S

O Registro do fornecedor será cancelado quando:

.

57 1
.

.

5 7 2

.

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;
.

.

.

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 administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato

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

.

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.

>7 de janeiro de 2022.

5 9

[ueíra Nunes Júnior

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

.

.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente

,

,

Washington Ribeiro Viegas f
Presidente da CPL

niclpal de Saúde
EMUS

5 9 1

.

5 9 2

.

.

.

Ana Paula de Oliveira Monteiro

6

.

Assessora de Procedimentos Licitatórios

6
ancisca Cabral Santana
M A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- VIVAMAR
.

18

.

.

.

Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor

.

DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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 à CPL e
anuência do beneficiário
respeitadas as disposições contidas no Decreto n°
,

,

.

