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

4,5. Quando o preço de mercado íornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1. 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

4
.5.

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

4,6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder á revogação desta ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
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. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
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. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido peia
Administração, sem justificativa aceitável,
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. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
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. 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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. 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 ampla defesa.

4.9. 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:
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. Por razão de interesse público; ou
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. a pedido do fornecedor.

5
. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5
.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.

5
.2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento

dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerendadot e do
número de órgãos não participantes que aderirem.

5.3 As adesões â ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quintuplo 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.

6
. CONDIÇÕES GERAIS

6
.
1

. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigações da Administração e do fornecedor registradOi penalidades e demais condições do ajuste,

encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato
,
 ANEXOS ao EDITAL.
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.
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. é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços..

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 cópia ao órgão participante.

_

Tabelíão, subscrevo e assino em público e raso.

LIVRO 153
FOLHA 084

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ:
NORTE LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

SAIBAM quantos este Público instrumento de
procuração bastante virem que, aos três de maio de dois mil e dezesseis (03/05/2016)
nesta Cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, República Federativa do Srasií, á
Avenida Senador Lemos, onde funciona o Cartório de Val-de-Cães, conforme portaria do
Dr. Juiz de Direito. Diretor do Fórum, perante mim Tabelião, compareceu como
Outorgante, NORTE LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ n°
08.949.785/0001-55, estabelecida à Travessa Mauriti n° 2501, bairro Marco, nesta
Cidade de Belém, Estado do Pará, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará -
JUCEPA sob o n°. 15600024663, com última alteração registrada em 18/11/2015, sob n°
20000456163, neste ato representada por sua proprietária, ANDRÉA MAZZARIOL
BAPTISTA, brasileira, casada, com regime de comunhão parcial de bens, empresária.
CPF n° 328 839 002-72, Carteira de Identidade n° 1860057 SSP/PA, domiciliada e
residente nesta cidade na Rodovia Augusto Montenegro, Alameda Saint Germain,
Conjunto Green Ville II, n° 5, bairro Parque Verde, CEP 66.635-110, Belém, Estado do
Pará. E disse que por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante
procurador, RAIMUNDO NONATO SANTOS CORREA, brasileiro, casado, gerente,
portador do R<3 3/0870920094 SSP/MA e inscrito no CPF n° 129.517.573-87, residente

à Avenida dos Holandeses, 301-A, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão; a quem
confere poderes específicos, para o fim especial de representar a firma Outorgante junto
a Repartições Públicas e Particulares em qualquer Unidade da Federação, com a
finalidade de participar de licitações em todas as suas modalidades, podendo para íanto
assinar propostas e declarações de habilitação, assinar Atas, Contratos de locação de
veículos com e sem motoristas, impugnar Editais, transigir., formular ofertas, lances
verbais de preços e todos os demais aios pertinentes aos certames que façam
necessários a presença da Empresa. A validade deste instrumento é de dois {02}
anos a contar da lavratura do mesmo. Peia Outorgante foi dito, finalmente, que aceita
esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se achada redigida. Assim
o disse, pediu-me este instrumento que lhe li, aceita assinando-o comigo, Suelem
Cristina Assunção Gonçalves, escrevente Juramentada que o digitei, e neste ato,
subscrevo e assino no impedimento ocasional do tabelião. Belém, 03 de maio de 2016.
VÁUDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA N° 238.257 SÉRIE H. (a) ANDREA
MAZZARIOL BAPTISTA. Trasladada fielmente de seu próprio original. Dou fé. Eu,

EM TESTEMUNHO ( " ) DA VERDADE.

Belém, 03 de maio de 2016..

Ziiiíno Aragão Matutes
Titular Vitali
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EXTRATO DE AD3UPICACAO

CONCORRÊNCIA N° 004/2016 - CPL/PMSL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 050 - 13599/2016

OBJETO: CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS NO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, EM TODO O SISTEMA REGULAR MUNICIPAL, COMPREENDENDO (I) A
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A
DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, OU OUTRAS TECNOLOGIAS QUE VIEREM A SER
DISPONIBILIZADAS, (II) A IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE
BILHETAGEM AUTOMÁTICA, E (III) A OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS
DE INTEGRAÇÃO.
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT

A Comissão designada para o Certame em epígrafe, no uso de suas atribuições legais adjudica o
objeto do certame as seguintes empresas/consórcios: LOTE I - CONSÓRCIO CENTRAL / LOTE II -
CONSÓRCIO VIA SL / LOTE III - CONSÓRCIO UPAON-AÇU / LOTE IV - VIAÇÃO PRIMOR LTDA. Data
da adjudicação: 08/07/2016.

São Luís (MA), 08 de julho de 2016.

ANDROS RENQUEL MELO GRACIANO DE ALMEIDA

MEMBRO RELATOR

THIAGO VANDERLEI BRAGA

MEMBRO

ALEXANDRE SOUZA FARIAS

MEMBRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Ni. 041/2016/CPL

COMPRASNET

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís, localizada na Av.

Jerônimo de Albuquerque, Quadra 16, n9 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís - MA,
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico de n .
041/2016, no dia 2S/07/2016, às 14h30, horário de Brasília, objetivando o Registro de

Preços para futuras aquisições de Produtos para Saúde e Correlatos destinados
atendimento e assistência aos usuários as Unidades de Saúde vinculadas à SEMUS.

O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação,
em dias úteis, de segunda a quinta, das 13:30 às 15:30h, e sexta-feira, das 8:30 às 13h. A
obtenção do edital será mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel, tamanho A4, 210
x 297 mm, 75 g/mi

, ultra branco, junto ao setor de editais, referente ao custo de
reprodução do presente instrumento convocatório, também podendo ser obtido
gratuitamente por meio digital nesta Central, bem como pela Internet, através do nosso
endereço eletrônico www.saoluis.ma.eov.br ou no site do Comprasnet
www.comprasgovernamentais.gov.br Informações pelo telefone: 3217-4032 ou e-mail:
contato.cpl(5>saoluis.ma.gov.br.

São Luís (MA), 07/07/2016.

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Pregoeira - CPL

AUTORIZO A PUBLICAÇAO.

Mádison Leonardo Andrade Silva

_

Presidente/CPL
_

AVISO DE LICITÀÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 043/2016/CPL

COMPRASNET

A Central Permanente de Licitação da Prefeiturade São Luís, localizada na
Av. Jerônimo de Albuquerque, Quadra 16, n° 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís -
MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico
de n°. 043/2016, no dia 22/07/2016, às 09h30, horário de Brasília, objetivando o
Registro de Preços em ata para futuras contratações de empresa especializada
em produção e veiculação de áudio para divulgação de Campanhas no Município
de São Luís, para atender as necessidades da Superintendência de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária no Município de São Luís, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS,

O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação,
em dias úteis, de segunda a quinta, das 13:30 às 15:30h, e sexta-feira, das 8:30 às 13h. A
obtenção do edital será mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel, tamanho A4, 210
x 297 mm, 75 g/m2, ultra branco, junto ao setor de editais, referente ao custo de
reprodução do presente instrumento convocatório, também podendo ser obtido
gratuitamente por meio digital nesta Central, bem como pela internet, através do nosso
endereço eletrônico www.saoluis.ma.Qov.br ou no site do Comprasnet
www.comDra5Qovernamentais.Qov.br Informações pelos telefones: 3217-4032 ou 3214-
7332 ou e-mail: contato.cpl@saoluis.ma.QQV.br.

São Luís (MA), 07/07/2016.

Elza Helena SerejoBraide
Pregoeira- CPL

AUTORIZO A PUBLICAÇAO.

Mádison Leonardo Andrade Silva

Presidente/CPL

Luís, (MA),J?.if dej!//"*/* de 2016.

NORTE ci«tLi-tf"f
Raimundo Nonato Santos Correa

Procurador

Andrade Silva . Helena Maria Duailibe Ferreira

Municipal de Saúde/SEMUS


