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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 260/2022|CPUPMSUMA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP NO 04712022- CPUPMSUMA
PROCESSO ADMNISTRATIVO N.O4O.1 609012021

ORGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São
Luís/MA.
UASG:980921
ORGÃO PARTICTPANTE: Secretaria Municipat da Saúde - SEMUS

Pelo presente instrumento, o MUNICíPIO DE SÃO LUíS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o no 06.307.10210001-30, por intermédio da
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL, instituição criada e constituída nos
termos da Lei n.o 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto
Municipal n.o 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote 1 1, quadra
09 - Calhau - São Luís/MA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Washington
Ribeiro Viegas Netto, CPF No 492.891.363-9l,considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRONICO N.o 047|202ZCPUPMSL e a respectiva homologação, RESOLVE
REGISTRAR OS PREçOS da empresa beneficiária indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.o
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos
Municipais n.o 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.o 44.406, de 09 de setembro de
2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com
as disposições a seguir:

í.

DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de materiais para
gasoterapia e correlatos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUS, especificados nos itens 03, 04, 05, 08, 09, 14,15,,16,12,19,20,21,
23,24,25,26,27,28,29,30, 31 e32 do Anexo l-Termo de Referência, do Editatdo
Pregão Eletrônico n.o 047|2022ICPUPMSL, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Parágrafo Unico A existência de preços registrados não obriga a Administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica paru a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

-

2.DO BENEFICÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS
EMPRESA BENEFICÉRIA: GRUZEL COMERCIAL LTDA
GNPJ No í 9.877.í781000í 43
TELEFONE: (í í ) 27684688
Rua dos Ouriços, lote I 1 , quadra 09 - Bairro Calhau, CEP 65071-820 - Sáo Luís/MA,
Corporativo Comissão SRPj í98,) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-7749
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FREFEITURA BE §ÂO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LIC1TAÇÂQ - CPL
coCIRDENÂÇÂO TÉCNICA DE REGTSTRO DE PREÇOS- CTRP

ENDEREçO: Rua Marino Felix, 256
Casa Verde, São Paulo - SP.
VALOR TOTAL: R$ 841.842,50

-

E-MAIL: cruzel@cruzel.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: André Pereira da Cruz
CPF: 004.6í 0.203-5í

RG No: 50.941.168-X

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

ESPECTFTCAçÃO

UND.

QUANT.

UNIT.
(R$)

TOTAL
(R$)

1.250

9,65

12.062,50

2.000

9,64

19.280,00

MICRONEBULIZADOR ADULTO

PARA OXIGÊNIO, com

aS

características mínimas: Recipiente
com copo graduado de 5 a 15 ml;

Extensão transparente
03

com

conector (verde) para nebulizaçáo

em oxigênio com 1,5

metros;

Unidade

Máscara com abertura para evitar
concentração de gás carbônico;
Embalagem individual com dados
de identificação e procedência.
Marca: FOYOMED
IIíICRONEBULIZADOR INFANTIL

PARA OXGÊNIO, com

04

aS

características mínimas' Recipiente
com copo graduado de 5 a 15 ml;
Extensão transparente com
conector (verde) para nebulizaçáo
em oxigênio com 1,5 metros; Unidade
Máscara com abertura para evitar
concentração de gás carbônico;
Embalagem individual com dados
de identificação e procedência.
Marca: FOYOMED

Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09 - Bairro Calhau, CEP 65071-820- Sáo Luís/MA,
Corporativo Comlssão SRP: (98) 9.9159-0768, Telefone frxo CPL: (98): 3227-77a9
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PREFETN.lRA oE sÃot-uÍs
oe uctrRçÂo - cel
CENTRAL PERMANENTE
DE PREÇOS. CTRP
TÉCNIC,ADE REGISTRO

coonneNaÇÃo

Ío

ADUL
com as
PARA AR COMPRlltlllDO'
Recipiente
características mínimas:
a 15 ml;
com copo graduado de 5
R

Extensão transParente

conector (amarelo)

05

com
Para

com 1'5 Unidade
nebulização em oxigênio
metros; Máscara com abertura Para
gás

3.000

10,00

30.000,00

evitar concentração de

carbônico; Embalagem individuat
e
com dados de identificação
procedência.
Marca: FOYOMED

FL

AR

DE

ETRO

COMPRIiiIDO'

AS

com

Corpo e
características mínimas:
niple de saída em latão cromado;
litros Por
Escala graduada de 0-15
escala de'
minuto; ComPrimento da
mm; Bilha
aproximadamente, 150

dupla (interna
08

e

externa) em

material transparente inquebrável;
em
Esfera em aço inox; Borboleta
Unidade
cor
na
metálica
nylon com rosca

prOrao do gás

500

50,00

25.000,00

(amarelo-

segurança); Conexão fêmea'
e
Sistema de comPensação
pressão; Roscas Padráo' conforme

Norma Padrão

da ABNT

Para

de
conexões roscadas Para Postos
utilização sob baixa Pressão' Para
gases pata

gases medicinais,
dispositivos médicos

e

vácuo

ffi^ES
-*--

-,-
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PREFEITURA DE SÃO LU.IS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
COOROE}.IAÇÁO TÉCNICA DE REGISTRO DE PREÇOS. CTRP

clínico, para

uso

em

estabelecimentos de saúde.
Marca: ANDRAMED

rlÚxôlrterno oe

oxlcÊNto,

com as característices mínimas:
Corpo e niple de saída em latão
cromado; Escala graduada de 0-15
litros por minuto; Comprimento da
escala de, aproximadamente, 150
mm; Bilha dupla (interna e externa)
material transparente

em

inquebrável; Esfera em aço inox;
Borboleta em nylon com rosca
metálica na cor padrão do gás
Unidade
(verde-emblema); Conexão fêmea:

09

Sistema

de

compensação

1.500

35,00

52.500,00

125

190,00

23.750,00

e

pressão; Roscas padrão, conforme
Norma Padrão da ABNT para
conexões roscadas para postos de
utilização sob baixa pressão, para
gases medicinais, gases para

e vácuo
paru
uso em
clínico,
disoositivos médicos
L

estabelecimentos de saúde.
r Marca: ANDRAMED
t
I

VÁLVULA REGULADORA

DE

PRESSÃO PARA

14

AR
COMPRIMIDO DE POSTO, com as
características mínimas: Corpo em
metal cromado; ManÔmetro de no Unidade
mínimo 0 a 10 Kgf/cm'?; Volante e
conexões de acordo com a ABNT;
Pressão de trabalho de 3,5 kgf/cm2,
Yazáo de aproximadamente de 180

Rua dos Ouriços, lote 1 1 , quadra 09 - Bairro Calhau, CEP 65071-820 - São Luís/MA'
Corporativo Comlssão SRP: (98) 9.9159-0768, Telefone frxo CPL: (98): 3227-7749
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PREFEITURA AE §ÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LIC1TAçÂO. CPL
COORDE}{AçÂOTÊCNICA DE REG}STRO DE PREÇOS. CTRP

l/m. Roscas padrão, conforme
Norma ABNT NBR 11906/2011para
conexões roscadas para postos de

utilização sob baixa pressão, Para
gases medicinais, gases para

e vácuo
clínico, para uso em

dispositivos médicos

estabelecimentos de saúde.
Marca: HAOXI

VFlvull

REGULADoRA

PRESSÃO PARA

15

DE

OXIGÊNIO

MEDICINAL DE POSTO, com as
características mínimas: Corpo em
metal cromado, Manômetro de no
mínimo 0 a 10 Kgf/cm2, Volante e
conexões de acordo com a ABNT;
Pressão de trabalho de 3,5 kgf/cm2,
Vazáo de aproximadamente de 180

l/m. Roscas padrão, conforme

Unidade

375

148,00

55.500,00

125

148,00

18.500,00

Norma ABNT NBR 1 190612011 Para
conexões roscadas para postos de
utilização sob baixa pressão, Para

gases medicinais, gases Paru
dispositivos médicos e vácuo

clínico, para uso

em

estabelecimentos de saúde.
Marca: ANDRAMED

ffiLADoRA

PRESSÃO PARA

16

DE

OXIGÊNIO

MEDICINAL DE POSTO, com as
características mínimas: CorPo em Unidade
metal cromado, Manômetro de no
mínimo 0 a 10 Kgf/cm2, Volante e
conexões de acordo com a ABNT;

Rua dos Ouiços, lote 1 1 , quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - Sáo Luís/MA'
Corporativo Cornissâo SRPj í98) 9.9159-0768, Telefone frxo CPL: (98): 3227-7749
e-mail ad e são : comi ssaosrp(da mail. com. httpilvtvtw.SAplyiS. mA,Sov. bt

ntM^6

ryFú

nBãrce, :*ajjg,

PfiTna 5 de 16

*p
yJ,

/

sfiP

tffir

W

AN D RE

P ER E

GRUZ:0046

1

I

RA

DA

Ii,'Jà",.;,X",I;I1"00,,",

*,

0203 s 1 S:ffi:1X111i1,,,,,0,.0,,00,

PREFEITURA OE §ÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE L]CITAÇÃO - CPL
COORDE'{AÇÁOTÉCNICA EE REGISTRO DE PREÇOS. CTRP

Pressão de trabalho de 3,5 kgf/cm2,
Yazáo de aproximadamente de 180

l/m. Roscas padrão, conforme
Norma ABNT NBR 1190612011Para
conexões roscadas para postos de
utilização sob baixa pressão, Para

gases medicinais, gases Para
dispositivos médicos e vácuo

clínico, para uso

em

estabelecimentos de saúde.
Marca: ANDRAMED

LA REDUTORA DE
PRESSÃO PARA

OXIGÊNIO

MEDICINAL DE GILINDRO, CABO
LONGO, com as características
mínimas: Corpo em metalcromado.;

Cabo longo; Manômetro de

17

no

mínimo 0 a 315,0 Kgf/cm", com 01
(um) fluxômetro com escala de 0 a
15 l/m, Volante e conexões de
acordo com a ABNT. Pressão de Unidade
trabalho de 3,5 Kgf/cm3. Roscas
padrão, conforme Norma ABNT
NBR 1190612011 para conexões
roscadas para postos de utilização
sob baixa pressão, para gases

375

250,00

93.750,00

125

250,00

31.250,00

medicinais, gases para dispositivos
médicos e vácuo clínico, para uso
em estabelecimentos de saúde.
Marca: ANDRAMED

VFt-vuu
18

REDUToRA

PRESSÃO PARA

DE

OXIGÊNIO
MEDICINAL DE CILINDRO, CABO
LONGO, com as características

Unidade

Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - São Luís/MA,
F5sm6 ãLTf,ã
Corporativo Cornissão SRP; (98) 9.9159-0768, Telefone frxo CPL: (98): 3227-77a9
e-mail adesão: comissaosrp@amail.com. http ilwvrw-SAglljs. mA.S w. bt
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PREFEITURA DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÂO _ CPL
CCIORDEI.I,AÇÂOTÉCNICA DE REGISTRO DE PREÇO§- CTRP

mínimas: Corpo em metalcromado.;
Cabo longo; Manômetro de no

mínimo 0 a 315,0 Kgf/cm3, com 01
(um) fluxômetro com escala de 0 a
15 l/m, Volante e conexões de
acordo com a ABNT. Pressão de
trabalho de 3,5 Kgf/cm3. Roscas
padrão, conforme Norma ABNT

NBR

1

1906/201

1

para conexões

roscadas para postos de utilização
sob baixa pressão, para gases
medicinais, gases para dispositivos
médicos e vácuo clínico, para uso
em estabelecimentos de saúde.
Marca: ANDRAMED

LVULA REDUTORA DE
PRESSÃO PARA OXGÊNIO
MEDICINAL DE CILINDRO SEM
FLUXÔMETRO, CABO LONGO,
com as características mínimas:
Corpo em metal cromado, com 01
(uma) saída; 01 (um) ManÔmetro de
315,0 Kgf/cm3,
no mínimo

0a

20

Volante e conexões de acordo com
a ABNT, Pressão de trabalho de 3,5 Unidade
Kgf/cm3.Roscas padrão, conforme
Norma ABNT NBR 11906/201 1 para
conexões roscadas para postos de
utilizaÇão sob baixa pressão, para

gases medicinais, gases

375

200,00

75.000,00

Para

e vácuo
clínico, para uso em

dispositivos médicos

estabelecimentos de saúde.

Marca: ANDRAMED
Rua dos Ouriços, tote 1 1 , quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - Sáo Luís/MA, oo, ,,u
Corporativo Comissão SRPj í9S) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-7749 I'§á,*'
e-mait adesão: comissaosm@qmail.com, httpilvtv,rw;pplSi9mA,Sw.b! lil?§;*'[**;'s"
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VALVULA REDUTORA DE
PRESSÃO PARA OXGÊNIO
MEDICINAL DE CILINDRO SEM
FLUXÔMETRO, CABO LONGO,
com as características mínimas.
Corpo em metal cromado, com 01
(uma) saída; 01 (um) Manômetro de

no mínimo 0
21

a

315,0

Kgf/cm3,

Volante e conexões de acordo com
a ABNT, Pressão de trabalho de 3,5 Unidade
Kgf/cm3.Roscas padrão, conforme
Norma ABNT NBR 1190612011 para
conexões roscadas para postos de
utilização sob baixa pressão, para
gases medicinais, gases para

125

200,00

25.000,00

250

145,00

36.250,00

e vácuo
clínico, para uso em

dispositivos médicos

estabelecimentos de saúde.

Marca: ANDRAMED

ASPIRADOR

PARA

REDE

CANALIZADA DE VÁCUO, com aS
características mínimas: Tampa
injetada em nylon com enxerto de
metal cromado; Manômetro de 0 a
30 Hg; Botão de controle de fluxo de
23

aspiração; Bico de sucção e boia de
segurança que impeça a passagem
de secreção para canalização;
Frasco em policarbonato graduado

Unidade

capacidade de 400 ml'; Roscas
padrão, conforme Norma ABNT
NBR 1 1906/201 1 para conexões
roscadas para postos de utilização
sob baixa pressão, para gases
Rua dos Ouriços, lote 1 1 , quadra 09 - Bairro Calhau, CEP 65071-820 - Sâo Luís/MA,
Corporativo Comissão SRPj í98) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-77a9
e-mail ad esão : comi ssaosrp@a mail. com. httplhvww;AplS!§ ma,gw. b!.
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PREFEITURA DE §ÃO LU.IS
CENTRAL PERMANENTE DE LIC1TAÇÃO. CPL
coonoeNeçÁo rÉcNlc.Â Dg RE§tsrRQ DE PREÇOS- CTRP

medicinais, gases para dispositivos
médicos e vácuo clínico, para uso
em estabelecimentos de saúde.
Marca: VENTURI
Fabricante: ANDRAMED
REDE
ASPIRADOR
AR
CANALIZADA
COMPRIMIDO TIPO VENTURI,
com as características mínimas:
Tampa injetada em nylon com
enxerto de metalcromado; Botão de
regulagem de aspiração e bico de
sucção; Frasco coletor em
policarbonato de 400 ml; Boia de
segurança que impeça a passagem

PARA
DE

24

de

secreção para canalização;

Unidade

200

95,00

19.000,00

200

90,00

18.000,00

Roscas padrão, conforme Norma
ABNT NBR 1190612011 para
conexões roscadas para postos de
utilização sob baixa pressão, para

gases medicinais, gases Para
dispositivos médicos e vácuo

clínico, paru uso

em

estabelecimentos de saúde.
Marca: VENTURI
Fabricante: ANDRAMED

ASPIRADOR

25

PARA

REDE

GANALIZADA DE OXIGÊNIO TIPO
VENTUR!, com as características
mínimas: Tampa injetada em nylon
Unidade
com enxerto de metal cromado;
Botão de regulagem de aspiração e
bico de sucção; Frasco coletor em
policarbonato de 400 ml; Boia de

Rua dos Ouriços, tote 1 1 , quadra 09 - Baino Çalhau, CEP 65071-820 - São Luís/MA'
Corporativo Comlssão SRP: (9S) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-7749
e-mail adesão : comissaosro(dqmail.com. hftplvtvr,w;aolC!§.rrc.qov-bt
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PREFETTURA NE SÂO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÂO _ CPL
COORDENAçÃOTÉCUCE DE REGISTRCI DE PREÇOS. CTRP

segurança que impeça a passagem
de secreção para canalização;
Roscas padrão, conforme Norma
ABNT NBR 1190612011 para
conexões roscadas para postos de
utilização sob baixa pressão, para

gases medicinais, gases

Para

e vácuo
clínico, para uso em
dispositivos médicos

estabelecimentos de saúde.
Marca: VENTUR
Fabricante: ANDRAMED

TOMADA DUPLA

26

PARA

OXGÊNIO, com as características
mínimas: Corpo em nylon com fibra
Dois niples com pino de impacto;

Unidade

500

75,00

37.500,00

características mínimas: CorPo em
nylon com fibra Dois niples com pino
Unidade
de impacto; Porca borboleta na cor
do gás. Conexões padrão ABNT

500

79,00

39.500,00

400

65,00

26.000,00

Porca borboleta na cor do gás.
Conexões padrão ABNT NBR
1

1906.

Marca: ANDRAMED

TOMADA DUPLA PARA AR

COMPRIMIDO,
27

NBR 1 1906.
Marca: ANDRAMED
TONT.IEINA FLECHA

-

as

VÁLVULA

PARA OXGÊNIO - torneira
flecha confeccionada em corpo de

B!

28

com

-

metal cromado, válvula de impacto,
botão para regulagem de fluxo na
cor padrão do gás (verde-emblema),

Unidade

Rua dos Ourços, lote 1 1 , quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - Sáo Luís/MA,
Corporativo Comlssão SRPj í9S) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-77a9
e-mail adesão : comi ssaosrp@a mail.com. hftpflwww-SAqJli§. mq-qov,b!
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PREFEITURA DE §ÀO LUiS
CENTRAL PERMANENTE DE LIClTAçÃCI - CPL
COORDENAÇÂOTÊCN§A DE REGISTRO DE PREÇOS. CTRP

aplicação oxigênio

medicinal,

roscas conforme a norma ABNT.

Marca: ANDRAMED
TORNEIRA FLECHA VÁLVULA
BI PARA AR COMPRIMIDO torneira flecha confeccionada em
corpo de metal cromado, válvula de
impacto, botão para regulagem de
fluxo na cor padrão do gás

-

-

29

I

Unidade

400

65,00

26.000,00

400

65,00

26.000,00

300

380,00

114.000,00

(amarelo-segurança), aplicação ar
comprimido medicinal, roscas
conforme a norma ABNT.
Marca: ANDRAMED
TORNEIRA FLECHA VALVULA
Bl - PARA VÁCUO - torneira flecha
confeccionada em corpo de metal
cromado, válvula de impacto, botão
para regulagem de fluxo na cor Unidade
padrão do gás (cinza claro),
aplicação vácuo medicinal, roscas

-

;

30

conforme a norma ABNT.

Marca: ANDRAMED

VÃLVULA REDUTORA DE
PRESSÃO PARA OXGÊNIO
MEDICINAL DE CILINDRO, COM 2
(DO!S) MANÔMETROS GABO

31

LONGO, com as características
mínimas: Fechamento manual,

2 manômetros, sem
filtro, material ferro, tratamento
componentes

Unidade

superficial cromado, tipo rosca para
oxigênio; vazáo mínima: 18 m3ih;
ajuste de pressão variável: 0 - I bar
(0 - 8,15 kgf/cm2); manômetros: 1 Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - Sáo Luís/MA,
Corporativo-Comissão SRP: í98) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-77a9
e-m ai I

a
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PREFEITURA DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÂO - CPL
COORDE}.|AÇÃOTÉCNlcA CIE REGISTRO DE PREÇOS. CTRP

indicador

da pressão interna do

cilindro (escala de 0 - 300 kgf/cm'z);
1 - indicador da pressão ajustada
(escala 0 - 10 kgf/cm'z); material: aço

inoxidável ou latão cromado;
conexões: entrada no cilindro
conforme abnt 218-1 (nbr 11725);

saída de consumo tipo

posto

(macho) de o2 (nbr 1 1906).

Marca: ANDRAMED

VALVULA REDUTORA DE
PRESSÃO PARA OXGÊNIO
MEDICINAL DE CILINDRO, COM 2
(DOIS) MANÔMETROS CABO
LONGO, com as características
mínimas: Fechamento manual,
componentes 2 manômetros, sem
filtro, material ferro, tratamento
superficial cromado, tipo rosca para

32

oxigênio; vazáo mínima: 18 m3/h;
ajuste de pressão variável: 0 - 8 bar
Unidade
(0 - 8,15 kgf/cm'?); manômetros. 1 indicador da pressão interna do
cilindro (escala de 0 - 300 kgf/cm'?);
1 - indicador da pressão ajustada
(escala 0 - 10 kgf/cm'?); material: aço

100

380,00

38.000,00

inoxidável ou latão cromado;
conexões: entrada no cilindro
conforme abnt 218-1 (nbr 11725);

saída

de

consumo

tipo

posto

(macho) de o2 (nbr 1 1906).
Marca: ANDRAMED

3. DA VALIDADE DA ATA
Rua dos Ouriços, lote 1 1 , quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - Sâo Luís/MA,
Çorporativo Comissáo SRPj í98) 9.91 59-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-7749
e -m a i I ad e s ã o : c o m i s s a o s rp @ q ma i l. co m. h ftp flwww. sapluisma-S ov. b!

GAERITU
TRTNTA

mS

d{hrpsürü

sAffios ü!nx"il:;
RlBtlnOreTA o.e2e-2.
93m

Página 12 de 16

[\)

w

§&
t#Jt

w

AN DRE PEREI RA DA
c

R

u

2:0046 1 0203

s

Oii,'JHJ;,I",I|;IT"AO,NN.,

1 ;::Í:tr1X1:;

i,:3

1

:s4 -o3,oo,

PREFEITURA DE §ÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LIC]TAÇÂO - CPL
cooRDENAçÃOTÊCNlcA DE REGTSTRO DE PREÇOS- CTRP

3.í. 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, não podendo ser prorrogada.
4. DO CADASTRO RESERVA

4.í. Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação
do certame.
4.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada
nas contratações.

4.3. O registro a que se refere o item 4.í tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata, nas hipoteses previstas
nos itens 5.7 e 5.9.
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.í. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo ao Orgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),
observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso ll do caput do art. 65 da Lei
no 8.666,

de 1993.

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o Orgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

5.5.í. 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.
Rua dos Ouriços, lote 1 1 , quadra 09 - Bairro Calhau, CEP 65071-820 - Sáo Luís/MA,
Corporativo Comlssão SRPj í98) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-7749
e-maiI adesão: comissaosro@qmail.com. httplwww;cpluisma,gov.bt
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PREFE|TIJRA DE SÃO LU.IS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CPL
cooRDEr.rAÇÃorêaNtCA DE REGTSTRO DE FREÇOS- CTRP

5.6. Não havendo êxito nas negociaçôes, o Órgão Gerenciador deverá proceder à
revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.7.2. 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 prevista nos incisos lll ou lV do caput do art. 87 da Lei no. 8.666, de
1993, ou no aft.70 da Lei no 10.520, de2002.

5.8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 5.7.í , 5.7.2 e 5.7.4
será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

5.9. 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.í. Por razáo de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de
Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer orgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatorio, mediante
anuência do Orgão Gerenciador, respeitadas as disposiçôes contidas no Decreto
Municipal no. 44.40612013.
6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
Ata, assumidas com o Orgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - São Luís/MA,
Corporativo Comlssáo SRP: (98) 9.91 59-0768, Telefone frxo CPL: (98): 3227-7749
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PREFEITURA OE §ÃO LU-IS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÂO - CPL
cooRDEr.àAÇÃo rECNrcA DE REGTSTRO DE PREÇOS- CTRP

6.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por orgão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de
Registro de Preços para o Orgão Gerenciador e Orgão(s) Participante(s).

6.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro de Preços para o Orgão Gerenciador e Orgão(s) Participante(s), independente
do número de Orgáos Não Participantes que aderirem.
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempreses e empresas de pequeno porte
n' 11.488, de2007 , o Órgão Gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente,
somado aos valores das contratações já previstas para o Orgão Gerenciador e Orgão(s)
Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acordão TCU no 295712011 - P).

e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei

6.5. Ao Orgão Não Participante que aderir à Ata competem os atos relativos à cobrança

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador.
6.6. Apos a autorização do Orgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar
a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o ptazo de validade da Ata
de Registro de Preços.

7. DAS PENALIDADES
.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
7

7.1.1. As sançôes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1o do Decreto
Municipal no 53.647 I 19.
8. CONDIÇOES GERAIS

8.í. 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.
Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - Sáo Luís/MA,
Corporativo Comrssáo SRP: (98) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-7749
e-mail adesão: comíssaosrp@qmail.com. hftp:/@;pplulS.mp,gpy.bt
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LrCrrAÇÂO - CPL
COORDEI.IAçÁOTECNICA DE REGISTRO DE PREÇOS. CIRP

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993
Para firmeza e validade do pactuado, eu, Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro, certifico

a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data, conforme
atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igualteor, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão participante.
São L

l,r/ru/ru+tr{-q,rÁ
Wash ingtGhibeiro Viefis Netto

Nunes Junior
unicipal de Saúde - SEMUS

Presidente da CPL
GABRIELA TRINTA
DOS SANTOS
RlBElBO84687 @9300

GábTíél-a

), 25 de julho de 2022

Âssinadodefoíma digibl poí
GÂERIELA TRINTÂ DOs SÂNTOS

RIBBRO84687649100
Dados: 20_22.07.2e 08:40:28 -03',00

Tlin-íã?os Sa ntos Ri bei ro
Chefe da Assessoria de Planejamento
Estratégico

ANDRE PEREIRA

DA

CRUZ:00461020351

Emilene bS*",,"" Oliveira
Membro/Pregoeira

AssinadodeformadisitalporANDRE
PEREIRA DA CRUZ:00461 020351

Dados: 2022.01.27 1e:26:30-03'00'

André Pereira da Gruz
CRUZEL COMERCIAL LTDA

Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09 - Baino Calhau, CEP 65071-820 - São Luís/MA,
Corporativo Comissão SRP: (98) 9.9159-0768, Telefone fixo CPL: (98): 3227-77a9
e-mail adesão: comissaasm(dq mail.com, httpilW9CplSjs.rnp,Sw.bl
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