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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV

DECRETO Nº 59.103 DE 21 DE MARÇO DE 2023

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
 
O  PREFEITO  DE  SÃO  LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
considerando o disposto no art.  243 c/c art.  270 da Lei 4.615/2006
(Estatuto do Servidor Público Municipal),
 
D E C R E T A:
 
Art.  1º  Fica  designada  a  Comissão  de  Processo  Administrativo
Disciplinar, conforme o Decreto nº 57.666 de 10 de março de 2022,
para proceder à apuração de irregularidades funcionais  contidas no
Processo  E-doc  nº  63.812/2019 (atual  Processo  1doc  nº  047/2022),
cometidos pela servidora FABRICIA PEREIRA DE BRITO, Matrícula nº
385235-1, Professora, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal
de Educação - SEMED
 
Art. 2º A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, funcionará
na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, localizada na Av.
Jaime Tavares, 402, Praia Grande – Centro, nesta cidade, São Luís do
Maranhão.
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
 
PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 21 DE MARÇO DE 2023,
202º DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.
 
EDUARDO SALIM BRAIDE
Prefeito

Publicado por: DARLONSON DA SILVA MORAES
Código identificador: b9ccb9814821c96181b4fc0411d9302e

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PORTARIA Nº 1.335/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  KARINE  AMELIA  PEREIRA  DE  SOUSA
FERREIRA,  Matrícula  nº  509714-1,  no  cargo  de  PROFESSOR NIVEL
SUPERIOR 4,  lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SEMED, após o cumprimento dos trâmites legais, 90 dias de LICENÇA
PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE  (MÉDICO  PERITO),  no  período  de
16/03/2023 a 13/06/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº
445/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 79a31701ff7f61bc8666491806330436

PORTARIA Nº 1.336/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  MARIA  DO  SOCORRO  NUNES  SOUSA,
Matrícula  nº  174649-1,  no  cargo  de  TEC  MUN  NIVEL  SUPERIOR
NUTRIÇÃO, lotado (a)  na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS,
após o cumprimento dos trâmites legais,  60 dias de LICENÇA PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM  PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no
período  de  11/03/2023  a  09/05/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 444/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 46aeee30e254b5d4f8de60c387738fb8

PORTARIA Nº 1.339/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) VANDILENE MARIA PAIXÃO,  Matrícula nº
525033-1, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4, lotado (a) na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o cumprimento
dos trâmites legais, 180 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
EM PRORROGAÇÃO (MÉDICO  PERITO),  no  período  de  08/03/2023  a
03/09/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 443/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: e1e747922378293c2be8d05b7d370c32

PORTARIA Nº 1.341/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) SIDMA SILVA MAIA, Matrícula nº 149138-1,
no cargo de PROFESSOR NIVEL MEDIO 1, lotado (a) na SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o cumprimento dos trâmites
legais,  60  dias  de  LICENÇA  PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM
PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no  período  de  06/03/2023  a
04/05/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 441/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD
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Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 282da8979c2bfb2c4605e4b6a698eb46

PORTARIA Nº 1.343/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) JACQUELINE CARDOSO DA SILVA, Matrícula
nº 556741- 1, no cargo de TEC MUN NIVEL MEDIO CUIDADOR ESCOLAR,
lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  17  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE (MÉDICO PERITO), no período de 02/03/2023 a
18/03/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 440/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: bff45b7e347feeddb09779e2404a1474

PORTARIA Nº 1.344/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a  servidor(a)  RENATA MARTINS GOMES,  Matrícula  nº
203777-2, no cargo de TEC MUN NIVEL SUPERIOR ENFERMAGEM, lotado
(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS, após o cumprimento
dos trâmites legais, 15 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
(MÉDICO PERITO), no período de 14/03/2023 a 28/03/2023, constantes
no Boletim de Inspeção Médica nº 439/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 7e9cb1ed917b393d584901069512068f

PORTARIA Nº 1.345/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) ARCANGELA FERREIRA DA SILVA, Matrícula
nº 8855, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4, lotado (a) na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o cumprimento
dos trâmites legais, 90 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
EM PRORROGAÇÃO (MÉDICO  PERITO),  no  período  de  08/03/2023  a
05/06/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 438/2023.
 

Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 95d4c8c8cbbf79dc362442792e091ca8

PORTARIA Nº 1.347/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  ELMA  REJIANE  DA  SILVA  FERREIRA
RIBEIRO,  Matrícula  nº  171880-2,  no  cargo  de  PROFESSOR  NIVEL
SUPERIOR 4,  lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SEMED, após o cumprimento dos trâmites legais, 30 dias de LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PRORROGAÇÃO (MÉDICO PERITO), no
período  de  01/03/2023  a  30/03/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 437/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 6b4db1eb4f0ae283f599aba68600aa20

PORTARIA Nº 1.348/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER ao servidor(a) AMELIO VARAO DA SILVA,  Matrícula nº
372034-1, no cargo de GUARDA MUNICIPAL SALVA-VIDAS 1 CLASSE,
lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA COM CIDADANIA -
SEMUSC, após o cumprimento dos trâmites legais, 90 dias de LICENÇA
PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE  (MÉDICO  PERITO),  no  período  de
24/02/2023 a 24/05/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº
435/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 981adfafb366255bff2ae588c5c2d921

PORTARIA Nº 1.350/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
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CONCEDER ao servidor(a) TALIB ENES CALVET FILHO, Matrícula nº
160900-1, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4, lotado (a) na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o cumprimento
dos trâmites legais, 120 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
EM PRORROGAÇÃO (MÉDICO  PERITO),  no  período  de  01/03/2023  a
28/06/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 436/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 0569787a77b0862e94a130f419c0118c

PORTARIA Nº 1.355/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) SAMIRA MENDES DIAS PENHA, Matrícula nº
430356-2, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4, lotado (a) na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o cumprimento
dos trâmites legais, 90 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
EM PRORROGAÇÃO (MÉDICO  PERITO),  no  período  de  10/03/2023  a
07/06/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 434/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: ecc50f642b95ee1d9c2ee54f142d4e74

PORTARIA Nº 1.357/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a) VANIA MARIA CASTRO AGUIAR, Matrícula
nº 494917-1, no cargo de TEC MUN NIVEL MEDIO ENFERMAGEM, lotado
(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS, após o cumprimento
dos trâmites legais, 30 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
(MÉDICO PERITO), no período de 13/03/2023 a 11/04/2023, constantes
no Boletim de Inspeção Médica nº 433/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 9427b17af875fcdb53e4efb05a045759

PORTARIA Nº 1.358/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  ROSIARA  COSTA  SOARES,  Matrícula  nº
508485-1/  508485-2,  no  cargo  de  PROFESSOR  NIVEL  SUPERIOR  4,
lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  90  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE (MÉDICO PERITO), no período de 14/03/2023 a
11/06/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 432/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 88ed384d7d8c5fdb1c981a29ec4257fb

PORTARIA Nº 1.360/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER a servidor(a)  RAQUEL DE JESUS CARNEIRO RIBEIRO,
Matrícula nº 147397-1, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4,
lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  60  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM  PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no
período  de  11/03/2023  a  09/05/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 431/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 44dfdff1f398bd8470b416b43ad30977

PORTARIA Nº 1.361/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  VITORIA  RAQUEL  PEREIRA DE  SOUZA,
Matrícula nº 169976-1, no cargo de PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4,
lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, após o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  60  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM  PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no
período  de  16/03/2023  a  14/05/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 430/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
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Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 09edf5db07a8aa491bb9d56caf99bd79

PORTARIA Nº 1.363/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  DUCILENE  DOS  SANTOS  OLIVEIRA,
Matrícula  nº  280796-  1,  no  cargo  de  TEC  MUN  NIVEL  MEDIO
ENFERMAGEM, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS,
após o cumprimento dos trâmites legais,  15 dias de LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE (MÉDICO PERITO), no período de 15/03/2023 a
29/03/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 429/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: c656a75d46e7e228c430917a21cd24de

PORTARIA Nº 1.365/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER ao servidor(a) JOSE DE RIBAMAR ANDRADE, Matrícula nº
91926-1, no cargo de Agente Administrativo, lotado (a) na SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  URBANISMO  E  HABITAÇÃO  -  SEMURH,  após  o
cumprimento  dos  trâmites  legais,  180  dias  de  LICENÇA  PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  EM  PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no
período  de  28/02/2023  a  26/08/2023,  constantes  no  Boletim  de
Inspeção Médica nº 428/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: dde1f27718994fc012301daa6872994b

PORTARIA Nº 1.367/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  a  servidor(a)  GILMARA  FERNANDA  CARNEIRO  DE
SOUZA, Matrícula nº 381679-2, no cargo de TEC MUN NIVEL SUPERIOR
ASSISTENCIA  SOCIAL,  lotado  (a)  na  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA
CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMCAS, após o cumprimento dos

trâmites legais,  60 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
(MÉDICO PERITO), no período de 01/03/2023 a 29/04/2023, constantes
no Boletim de Inspeção Médica nº 427/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro 
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 885a83cae48c08e4c665e9d91022ccdf

PORTARIA Nº 1.369/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas  pelo  Ato  de
Nomeação de 16 de Dezembro de 2022.
 
RESOLVE:
 
CONCEDER  ao  servidor(a)  JOSE  RIBAMAR  NOGUEIRA  TELES,
Matrícula  nº  22163-  1,  no  cargo  de  TEC  MUN  NIVEL  SUPERIOR
CONTABILIDADE,  lotado  (a)  na  INSTITUTO DA  CIDADE,  PESQUISA  E
PLANEJAMENTO URBANO E RURAL - INCID, após o cumprimento dos
trâmites legais, 180 dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM
PRORROGAÇÃO  (MÉDICO  PERITO),  no  período  de  15/03/2023  a
10/09/2023, constantes no Boletim de Inspeção Médica nº 426/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração - SEMAD

Publicado por: THAIS LIMA RAMOS
Código identificador: 26725b970a8d67b3a84d82c26a5e4a9e

PORTARIA Nº 1.387/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Processo nº 848.2023.
 
R  E  S  O  L  V  E:  Conceder  06  (meses)  de  Licença-Prêmio  por
Assiduidade à servidora,  MARIA DO SOCORRO SOUZA LINDOZO,
Matrícula 139250- 1, Cargo: Agente Administrativo, Referência VI, Nível
J,  lotada na Secretaria  Municipal  de Saúde –  SEMUS ,  referente ao
primeiro  (29/04/2008  à  28/04/2013)  ,  segundo  (29/04/2013  à
28/04/2018) quinquênio, no período de 14/04/2023 à 10/10/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: KÁTIA VIEIRA DE PAIVA FERNANDES
Código identificador: b03d998d3c8dfb2f5423a3eb0fa55970

PORTARIA Nº 1.388/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
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(EFPM) e Processo nº 358.2023.
 
R  E  S  O  L  V  E:  Conceder  03  (meses)  de  Licença-Prêmio  por
Assiduidade  à  servidora,  RAFAELLE  SANCHES  CUTRIM,  Matrícula
411374-1,  Cargo:  Técnico  Municipal  Nível  Superior  em  Psicologia,
Referência  IX,  Nível  E,  lotada na Secretaria  Municipal  da Criança e
Assistência  Social  –  SEMCAS  ,  referente  ao  segundo(01/10/2013  à
30/09/2018),quinquênio, no período de 21/03/2023 à 18/06/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: KÁTIA VIEIRA DE PAIVA FERNANDES
Código identificador: c122f7a5fc55ba8987078bc2de63fc82

PORTARIA Nº 1.389/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Processo Adm nº 6005.2022.
 
R  E  S  O  L  V  E:  Conceder  03  (meses)  de  Licença-Prêmio  por
Assiduidade  à  servidora,  MARIA  GORETE  COIMBRA  MORAES,
Matrícula  75362-1,  Cargo:  Professor  Nível  Superior  4,  Nível  PNS-F,
lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED , referente ao
quarto  (05/08/2017  à  04/08/2022  ),quinquênio,  no  período  de
10/04/2023 à 08/07/2023.
 
Dê-se Ciência,
Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: KÁTIA VIEIRA DE PAIVA FERNANDES
Código identificador: 28ec7510795fd848996ec9f5abcc4cad

PORTARIA Nº 1.393/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Processo nº 736.2023.
 
R E S O L V E:
Conceder 03 (meses) de Licença-Prêmio por Assiduidade ao servidor,
ARTUR  DO  ESPIRITO  SANTO  BORRALHO  CARNEIRO  Matrícula
68163-1, Cargo: Motorista, Referência V, Nível J, lotado na Secretaria
Municipal  de  Transito  e  Transporte  –  SMTT  ,  referente  ao  quinto
(01/08/1993 à 31/07/1998), quinquênio, no período de 01/04/2023 à
29/06/2023.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: NATÁLIA MACEDO DA SILVA
Código identificador: d81a3607511ccefd8cd14974e0f14260

PORTARIA Nº 1.396/2023

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo ato de nomeação de 16/12/2022 e de
acordo com os termos do Artigo 169 da Lei  nº 4.615,  de 19.06.06
(EFPM) e Processo nº 54364/2022.
 
R E S O L V E:
AUTORIZAR A CESSÃO do servidor AFONSO CELSO ALMEIDA LEITÃO,
cargo Agente Administrativo, matrícula 89956-1, do Quadro de Pessoal
da  Secretaria  Municipal  de  Trânsito  e  Transportes  -  SMTT,  para  o
Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com
ônus para o órgão cessionário, pelo prazo máximo de 04 anos, com
inicio retroativo à 02/09/2022, finalizando em 01/09/2026.
 
Dê-se ciência. Publique-se e Cumpra-se.
 
Mariana Miranda Cordeiro
Secretária Municipal de Administração

Publicado por: NATÁLIA MACEDO DA SILVA
Código identificador: 40d9e977f68114687ee8b7cdf3425d4c

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

EXTRATO DO CONTRATO N° 038/2023

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CONTRATADA VITAL FORTE HOSPITALAR EIRELI.
PROCESSO Nº 040-55866/2022.

FUNDAMENTO
LEGAL

FEDERAL: LEI Nº 8.666/93, LEI Nº
10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/06 E ALTERAÇÕES.
MUNICIPAL: LEI Nº 4.830/07 E DECRETOS
Nº 53.647/19 E Nº 44.406/13, PROCESDO
ELETRÔNICO Nº 040-1850/2022.

MODALIDADE
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 320/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022.

UNID.
ORÇ./PROJETO 15901. 1030202232.200

NATUREZA DE
DESPESA 3.3.90.30

FONTE DE
RECURSO 0114000001

FICHA 59
NOTA DE
EMPENHO 193/2023

VALOR R$ 6.848,00 (seis mil oitocentos e
quarenta e oito reais).

OBJETO DO
CONTRATO

Aquisição de Malha tubular ortopédica,
para as Unidades Básicas da rede de
Saúde da Secretaria Municipal de
Saúde/SEMUS, conforme condições,
quantidade exigências estabelecidas no
Termo de Referência em epígrafe e em
conformidade com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

VIGÊNCIA

A vigência deste instrumento será a
partir de sua assinatura até 31 de
dezembro de 2023, e ficando adstrita a
vigência dos respectivos créditos
orçamentários, conforme art. 57, caput,
da Lei nº 8.666/93, tendo sua eficácia
condicionada à data de sua publicação,
mediante extrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do parágrafo
único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93 e art. 3º, XIV, “f”, do Decreto
Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI,
“f” do Decreto Federal nº 10.024/2019.

DATA 16 de março de 2023
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JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: JOICY KAREN RODRIGUES SOUSA
Código identificador: 7c4c663df5c400822f25fb81338715f1

EXTRATO DO CONTRATO N° 039/2023

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CONTRATADA FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA
PROCESSO Nº 040-823/2023
FUNDAMENTO
LEGAL

LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002; LEI
COMPLEMENTAR Nº 126/2006

MODALIDADE

2ª (SEGUNDA) PARCELA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº
024/22/CPL/PMSL, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº
040-23900/2021/SEMUS

UNID.
ORÇ./PROJETO

15901. 1030202232.200;
1030202232.203

NATUREZA DE
DESPESA 3.3.90.30

FONTE DE
RECURSO 0114000001; 0130000000

FICHA 59; 9
NOTA DE
EMPENHO 128/2023; 129/2023

VALOR R$ 304.500,00 (trezentos e quatro mil e
quinhentos reais).

OBJETO DO
CONTRATO

 
Aquisição de papel para máquina
copiadora, tamanho: A/4, medindo: 210
mm x 297 mm, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde/SEMUS, de acordo com a
estimativa média de consumo,
especificações, quantitativos e condições
constantes deste instrumento e seus
anexos.
 

VIGÊNCIA

 
A vigência deste instrumento será a partir de
sua assinatura até 31 de dezembro de 2023, e
ficando adstrita a vigência dos respectivos
créditos orçamentários, conforme art. 57,
caput, da Lei nº 8.666/93, tendo sua eficácia
condicionada à data de sua publicação,
mediante extrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do parágrafo único do
artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 3º,
XIV, “f”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019
c/c art. 3º, XI, “f” do Decreto Federal nº
10.024/2019.

DATA 16 de março de 2023
 
JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: JOICY KAREN RODRIGUES SOUSA
Código identificador: d7cd218112326d0e45fb72b1ee1dc758

EXTRATO DO CONTRATO N° 040/2023

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CONTRATADA VITAL FORTE HOSPITALAR EIRELI.
PROCESSO Nº 040-64725/2022.

FUNDAMENTO
LEGAL

FEDERAL: LEI Nº 8.666/93, LEI Nº
10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/06 E ALTERAÇÕES, DECRETO
7.892/13 E ALTERAÇÕES, DECRETO Nº
10.024/2019.
MUNICIPAL: LEI Nº 4.830/07 E DECRETOS
Nº 53.647/2019 E Nº 44.406/13.

MODALIDADE
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 356/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2022,

UNID.
ORÇ./PROJETO 15901. 1030202232.200

NATUREZA DE
DESPESA 3.3.90.30

FONTE DE
RECURSO 0114000001

FICHA 59
NOTA DE
EMPENHO 412/2023

VALOR R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte
reais).

OBJETO DO
CONTRATO

Aquisição de medicamentos
antimicrobianos, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde/SEMUS, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas
no Termo de Referência e em
conformidade com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

VIGÊNCIA

A vigência deste instrumento será a
partir de sua assinatura até 31 de
dezembro de 2023, e ficando adstrita a
vigência dos respectivos créditos
orçamentários, conforme art. 57, caput,
da Lei nº 8.666/93, tendo sua eficácia
condicionada à data de sua publicação,
mediante extrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do parágrafo
único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93 e art. 3º, XIV, “f”, do Decreto
Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI,
“f” do Decreto Federal nº 10.024/2019.

DATA 17 de março de 2023
 
 
JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: JOICY KAREN RODRIGUES SOUSA
Código identificador: 0cf32b551a245129ea21a63f9c268e74

EXTRATO DO CONTRATO N° 041/2023

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
SEMUS

CONTRATADA
M MED COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES - EIRELI

PROCESSO Nº 040-1764/2022.

FUNDAMENTO
LEGAL

FEDERAL: LEI Nº 8.666/93, LEI Nº
10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/06 E ALTERAÇÕES, DECRETO
7.892/13 E ALTERAÇÕES, DECRETO Nº
10.024/2019.
MUNICIPAL: LEI Nº 4.830/07 E
DECRETOS Nº 53.647/2019 E Nº
44.406/13.

MODALIDADE
PARCELA ÚNICA DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 345/2022, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 155/2022 –
CPL/PMSL/MA
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UNID.
ORÇ./PROJETO 15901. 1030202232.203

NATUREZA DE
DESPESA 3.3.90.30

FONTE DE
RECURSO 0130000000

FICHA 9
NOTA DE
EMPENHO 126/2023

VALOR R$ 2.495,00 (dois mil e quatrocentos
e noventa e cinco reais).

OBJETO DO
CONTRATO

Aquisição de Materiais médico-
hospitalares – MMH e Correlatos, para
atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde/SEMUS, conforme
condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência,
constante no anexo I do Edital de licitação
em epígrafe e em conformidade com a
proposta da CONTRATADA.

VIGÊNCIA

A vigência deste instrumento será a
partir de sua assinatura até 31 de
dezembro de 2023, e ficando adstrita
a vigência dos respectivos créditos
orçamentários, conforme art. 57,
caput, da Lei nº 8.666/93, tendo sua
eficácia condicionada à data de sua
publicação, mediante extrato, no
Diário Oficial do Município, nos
termos do parágrafo único do artigo
61 da Lei Federal nº 8.666/93 e art.
3º, XIV, “f”, do Decreto Municipal nº
53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f” do
Decreto Federal nº 10.024/2019.

DATA 17 de março de 2023
 
 
JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: JOICY KAREN RODRIGUES SOUSA
Código identificador: 935beebbbd1df89329065418f37bb559

EXTRATO DO CONTRATO N° 042/2023

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA CECHETTI & KEDIZ - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 040-2924/2023.

FUNDAMENTO LEGAL

FEDERAL: LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/06 E ALTERAÇÕES, DECRETO
7.892/13 E ALTERAÇÕES, DECRETO Nº 10.024/2019.
MUNICIPAL: LEI Nº 4.830/07 E DECRETOS Nº
53.647/2019 E Nº 44.406/13.

MODALIDADE
PARCELA ÚNICA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
016/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº
204/2022/CPL/PMSL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
040-75196/2021/SEMUS.

UNID. ORÇ./PROJETO 15901. 1030302212.192
NATUREZA DE
DESPESA 3.3.90.30

FONTE DE RECURSO 0130000000
FICHA 142
NOTA DE EMPENHO 343/2023

VALOR R$ 9.301,50 (nove mil e trezentos e um reais e
cinquenta centavos).

OBJETO DO
CONTRATO

Aquisição de medicamentos do componente básico
da assistência farmacêutica, para atender as
necessidades da SEMUS, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência constante no Anexo I do Edital de
Licitação em epígrafe e em conformidade com a
proposta apresentada pela CONTRATADA

VIGÊNCIA

A vigência deste instrumento será a partir de sua
assinatura até 31 de dezembro de 2023, e ficando
adstrita a vigência dos respectivos créditos
orçamentários, conforme art. 57, caput, da Lei nº
8.666/93, tendo sua eficácia condicionada à data de
sua publicação, mediante extrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do parágrafo único do artigo
61 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 3º, XIV, “f”, do
Decreto Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f”
do Decreto Federal nº 10.024/2019.

DATA 17 de março de 2023
 
JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: ROSSANA CRISTINA MARQUES REIS
Código identificador: ceee9009f2871e2999eb65008153be8b

EXTRATO DO CONTRATO N° 043/2023

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CONTRATADA MARCELLE HORTER.
PROCESSO Nº 040-2237/2022.

FUNDAMENTO
LEGAL

FEDERAL: LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/06 E ALTERAÇÕES, DECRETO
7.892/13 E ALTERAÇÕES, DECRETO Nº 10.024/2019.
MUNICIPAL: LEI Nº 4.830/07 E DECRETOS Nº 53.647/2019
E Nº 44.406/13.

MODALIDADE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 355/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/22/CPL/PMSL

UNID.
ORÇ./PROJETO 15901. 1030202232.200

NATUREZA DE
DESPESA 3.3.90.30

FONTE DE
RECURSO 0114000001

FICHA 59
NOTA DE
EMPENHO 403/2023

VALOR R$ 128.307,00 (cento e vinte e oito mil trezentos e sete
reais).

OBJETO DO
CONTRATO

Aquisição de medicamentos antimicrobianos, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde/SEMUS, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência e em
conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

VIGÊNCIA

A vigência deste instrumento será a partir de sua
assinatura até 31 de dezembro de 2023, e ficando
adstrita a vigência dos respectivos créditos
orçamentários, conforme art. 57, caput, da Lei nº
8.666/93, tendo sua eficácia condicionada à data de sua
publicação, mediante extrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da
Lei Federal nº 8.666/93 e art. 3º, XIV, “f”, do Decreto
Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f” do Decreto
Federal nº 10.024/2019.

DATA 20 de março de 2023
 
JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: ROSSANA CRISTINA MARQUES REIS
Código identificador: 1c1f586236d0b756e7e1cd1cb536a6c7

EXTRATO DO CONTRATO N° 044/2023

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

PROCESSO Nº 040-59975/2022.

FUNDAMENTO
LEGAL

FEDERAL: LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/06 E ALTERAÇÕES, DECRETO
7.892/13 E ALTERAÇÕES, DECRETO Nº 10.024/2019.
MUNICIPAL: LEI Nº 4.830/07 E DECRETOS Nº 53.647/2019
E Nº 44.406/13.

MODALIDADE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 332/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022.
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UNID.
ORÇ./PROJETO 15901. 1030102202.187

NATUREZA DE
DESPESA 3.3.90.30

FONTE DE RECURSO 0114000001
FICHA 27
NOTA DE EMPENHO 401/2023

VALOR R$ 26.111,80 (vinte e seis mil cento e onze reais e oitenta
centavos).

OBJETO DO
CONTRATO

Aquisição de insumos odontológicos, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS,
conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência constante no
Anexo I do Edital de Licitação em epígrafe e em
conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

VIGÊNCIA

A vigência deste instrumento será a partir de sua
assinatura até 31 de dezembro de 2023, e ficando
adstrita a vigência dos respectivos créditos
orçamentários, conforme art. 57, caput, da Lei nº
8.666/93, tendo sua eficácia condicionada à data de sua
publicação, mediante extrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da
Lei Federal nº 8.666/93 e art. 3º, XIV, “f”, do Decreto
Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f” do Decreto
Federal nº 10.024/2019.

DATA 20 de março de 2023
 
JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: ROSSANA CRISTINA MARQUES REIS
Código identificador: df4fa2b0afed9e9d90a8ab44cf74bdad

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
073A/2015

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CONTRATADO INSTITUTO FARINA DO BRASIL,
PROCESSO 040-3358/2023.
FUNDAMENTO
LEGAL

Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93, Lei nº
8.245/1991 do (INQUILINATO).

OBJETO DO TERMO
ADITIVO

A retificação da destinação de uso do imóvel
locado de UNIDADE DE SAÚDE DO FILIPINHO para
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL DOM JOÃO
FARINA, com as respectivas alterações das
cláusulas: Cláusula Segunda – DA VIGÊNCIA e
Cláusula Quarta – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA 15901

PROJETO ATIVIDADE 1030202232.204
NATUREZA DE
DESPEZA 3.3.90.39

FONTE DE RECURSO 0114000001
FICHA 79
NOTA DE EMPENHO 477/2023

DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato
original pelo período de 12 (doze) meses com
inicio em 17 de março de 2023 e término em 16
de março de 2024.

DATA DA
ASSINATURA 16 de março de 2023

 
JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde
 

Publicado por: ROSSANA CRISTINA MARQUES REIS
Código identificador: 12e13017780d46ecb4f5f11ea6451a02

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
031/2022

CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CONTRATADO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
PROCESSO 040-1877/2022.

FUNDAMENTO
LEGAL LEI 10.520/02 e LEI N° 8.666/93.

OBJETO DO TERMO
ADITIVO

Alterar o prazo da vigência contratual pelo período
de 12 (doze) meses com início em 24/03/2023 a
23/03/2024, bem como, aumentar o quantitativo dos
serviços previstos no Contrato Administrativo nº.
031/2022, em 11,21% (Onze vírgula vinte e um por
cento), correspondendo a quantia de R$ 46.812,84
(Quarenta e seis mil e oitocentos e doze reais e
oitenta e quatro centavos) com consequente
alteração das Cláusulas: TERCEIRA – DO VALOR,
QUARTA – DA VIGÊNCIA e QUINTA – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA 15901

PROJETO
ATIVIDADE 1030202232.200

NATUREZA DE
DESPEZA 3.3.90.39

FONTE DE
RECURSO 0114000001

FICHA 143
NOTA DE
EMPENHO 460/2023

DO VALOR

Em decorrência do acréscimo na prestação de
serviços do presente Contrato em 11,21% (Onze
vírgula vinte e um por cento), fica aditivado o valor
do Contrato de R$ 417.600,00 (Quatrocentos e
dezessete mil e seiscentos reais), para R$
464.412,84 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil e
quatrocentos e doze reais e oitenta e quatro
centavos)

DATA DA
ASSINATURA 17 de março de 2023

 
JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde
 

Publicado por: ROSSANA CRISTINA MARQUES REIS
Código identificador: aede168e59a2647a19f9f3e0925e9cfd

PORTARIA Nº 1264/2023 DO CONTRATO Nº 038/2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, nomeado por
meio de Ato Municipal, datado de 19 de janeiro de 2021, publicado no
Diário Oficial do Município, edição nº 12, do dia 19 de janeiro de 2021,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 
  Tendo em vista o que determina o Art. 58, Inciso lll, c/c Artigo 67, da
Lei n° 8.666/93, em sua atual redação e, considerando a necessidade
de  Controle,  Acompanhamento  e  Fiscalização  de  Contratos
Administrativos  desta  Secretaria:
 
RESOLVE:
 
I  -  DESIGNAR  os  servidores  qualificados  abaixo,  para  acompanhar,
fiscalizar e atestar a execução do Contrato n° 038/2023, firmado entre
esta  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  a  empresa  VITAL  FORTE
HOSPITALAR  EIRELI,  cujo  objeto  é  Aquisição  de  Malha  tubular
ortopédica, para as Unidades Básicas da rede de Saúde da Secretaria
Municipal de Saúde/SEMUS, conforme condições, quantidade exigências
estabelecidas no Termo de Referência em epígrafe e em conformidade
com  a  proposta  apresentada  pela  CONTRATADA,  relativo  à  1ª
(PRIMEIRA)  PARCELA  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº
320/2022,  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº  122/2022,  PROCESSO Nº
040-55866/2022.
TITULARES CARGO MATRÍCULA CPF

JONATHAN KLEIVER DOS
SANTOS MENDES

COORDENADOR DE
ALMOXARIFADO E
PATRIMÔNIO

601898-1 603.361.223-06

DENISE ASSUNÇÃO
CASTRO

AGENTE
ADMINISTRATIVO 185192-1 645.722.853-49

JEAN CARLOS PINHEIRO AGENTE
ADMINISTRATIVO 183950-1 641.728.133-72
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II –
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
   
  JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JÚNIOR
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por: JOICY KAREN RODRIGUES SOUSA
Código identificador: f87f857f8f1d7ca98b9f5f801444182f

PORTARIA Nº 1276/2023 DO CONTRATO Nº 039/2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, nomeado por
meio de Ato Municipal, datado de 19 de janeiro de 2021, publicado no
Diário Oficial do Município, edição nº 12, do dia 19 de janeiro de 2021,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 
  Tendo em vista o que determina o Art. 58, Inciso lll, c/c Artigo 67, da
Lei n° 8.666/93, em sua atual redação e, considerando a necessidade
de  Controle,  Acompanhamento  e  Fiscalização  de  Contratos
Administrativos  desta  Secretaria:
 
RESOLVE:
 
I  -  DESIGNAR  os  servidores  qualificados  abaixo,  para  acompanhar,
fiscalizar e atestar a execução do Contrato n° 039/2023, firmado entre
esta  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  a  empresa  FOURENG
EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo objeto é Aquisição de papel para
máquina copiadora, tamanho: A/4, medindo: 210 mm x 297 mm, para
atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde/SEMUS,
relativo  à  2ª  (SEGUNDA)  PARCELA  DA ATA  DE  REGISTRO DE
P R E Ç O S  N º  0 7 3 / 2 0 2 2 ,  P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  N º
024/22/CPL/PMSL,  PROCESSO  Nº  040-823/2023.
TITULARES CARGO MATRÍCULA CPF
JONATHAN
KLEIVER DOS
SANTOS MENDES

COORDENADOR DE
ALMOXARIFADO E
PATRIMÔNIO

601898-1 603.361.223-06

DENISE
ASSUNÇÃO
CASTRO

AGENTE
ADMINISTRATIVO 185192-1 645.722.853-49

JEAN CARLOS
PINHEIRO

AGENTE
ADMINISTRATIVO 183950-1 641.728.133-72

 
II - Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
   
  JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JÚNIOR
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por: JOICY KAREN RODRIGUES SOUSA
Código identificador: 9b1fbd1674467206286f530ba7dda125

PORTARIA Nº 1288/2023 DO CONTRATO Nº 040/2023

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, nomeado por
meio de Ato Municipal, datado de 19 de janeiro de 2021, publicado no
Diário Oficial do Município, edição nº 12, do dia 19 de janeiro de 2021,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 
  Tendo em vista o que determina o Art. 58, Inciso lll, c/c Artigo 67, da
Lei n° 8.666/93, em sua atual redação e, considerando a necessidade
de  Controle,  Acompanhamento  e  Fiscalização  de  Contratos
Administrativos  desta  Secretaria:
 
RESOLVE:
 
I  -  DESIGNAR  os  servidores  qualificados  abaixo,  para  acompanhar,

fiscalizar e atestar a execução do Contrato n° 040/2023, firmado entre
esta  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  a  empresa  VITAL  FORTE
HOSPITALAR  EIRELI,  cujo  objeto  é  Aquisição  de  medicamentos
antimicrobianos,  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal  de  Saúde/SEMUS,  conforme  condições,  quantidades  e
exigências estabelecidas no Termo de Referência e em conformidade
com  a  proposta  apresentada  pela  CONTRATADA.relativo  à  1ª
(PRIMEIRA)  PARCELA  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº
356/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2022  -  PROCESSO Nº
040- 64725/2022.
TITULAR CARGO MATRÍCULA CPF
JOSÉ CLAUDIO
ARAÚJO CARDOSO FARMACÊUTICO 381138-1 822.717.713-15

SUPLENTE CARGO MATRÍCULA CPF
GIZELLI SANTOS
LOURENÇO FARMACÊUTICA 38111-26 899.790.283-00

 
II - Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
   
  JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JÚNIOR
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por: JOICY KAREN RODRIGUES SOUSA
Código identificador: b438565fdcdcbca8a4a64d2557ad19bb

PORTARIA Nº 1298/2023 DO CONTRATO Nº 041/2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, nomeado por
meio de Ato Municipal, datado de 19 de janeiro de 2021, publicado no
Diário Oficial do Município, edição nº 12, do dia 19 de janeiro de 2021,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 
  Tendo em vista o que determina o Art. 58, Inciso lll, c/c Artigo 67, da
Lei n° 8.666/93, em sua atual redação e, considerando a necessidade
de  Controle,  Acompanhamento  e  Fiscalização  de  Contratos
Administrativos  desta  Secretaria:
 
RESOLVE:
 
I  -  DESIGNAR  os  servidores  qualificados  abaixo,  para  acompanhar,
fiscalizar e atestar a execução do Contrato n° 041/2023, firmado entre
esta Secretaria Municipal de Saúde e a empresa M MED COMERCIAL
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, cujo
objeto  é  Aquisição  de  Materiais  médico-hospitalares  –  MMH e
Correlatos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde/SEMUS,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências
estabelecidas no Termo de Referência, constante no anexo I do Edital
de  licitação  em  epígrafe  e  em  conformidade  com  a  proposta  da
CONTRATADA, relativo à PARCELA ÚNICA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS  Nº  345/2022,  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  155/2022  –
CPL/PMSL/MA - PROCESSO Nº 040- 1764/2022.
TITULAR CARGO MATRÍCULA CPF
CARLA REGINA
COSTA ARANHA

COORDENADORA DE
LOGISTICA 23574 811.199.253-04

SUPLENTE CARGO MATRÍCULA CPF
RITA CARREIRO
NEIVA ENFERMEIRA 7903 178.794.003-97

 
II - Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
   
   JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JÚNIOR
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por: JOICY KAREN RODRIGUES SOUSA
Código identificador: 984b52177e2bab72403552812e8493c8

PORTARIA Nº 1300/2023 DO CONTRATO Nº 042/2023
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, nomeado por
meio de Ato Municipal, datado de 19 de janeiro de 2021, publicado no
Diário Oficial do Município, edição nº 12, do dia 19 de janeiro de 2021,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 
  Tendo em vista o que determina o Art. 58, Inciso lll, c/c Artigo 67, da
Lei n° 8.666/93, em sua atual redação e, considerando a necessidade
de  Controle,  Acompanhamento  e  Fiscalização  de  Contratos
Administrativos  desta  Secretaria:
 
RESOLVE:
 
I  -  DESIGNAR  os  servidores  qualificados  abaixo,  para  acompanhar,
fiscalizar e atestar a execução do Contrato n° 042/2023, firmado entre
esta Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CECHETTI & KEDIZ -
COMÉRCIO  E  DISTRIBUIDORA  DE  MEDICAMENTOS  LTDA,  cujo
objeto é Aquisição de medicamentos do componente básico da
assistência farmacêutica, para atender as necessidades da SEMUS,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo
de Referência constante no Anexo I do Edital de Licitação em epígrafe e
em  conformidade  com  a  proposta  apresentada  pela  CONTRATADA,
relativo à PARCELA ÚNICA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
016/2023,  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  204/2022/CPL/PMSL  -
PROCESSO  Nº  040-  2924/2023.
 
TITULAR CARGO MATRÍCULA CPF
MIRELLA GOULART
CAVALCANTE REGO FARMACÊUTICA 380092-3 705.425.73-00

SUPLENTE CARGO MATRÍCULA CPF
GIZELLI SANTOS LOURENÇO FARMACÊUTICA 38111-26 899.790.283-00

 
II - Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
   
 JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JÚNIOR
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por: ROSSANA CRISTINA MARQUES REIS
Código identificador: 90ee6a28fd6e904bce277c7250529cb4

PORTARIA Nº 1304/2023 DO CONTRATO Nº 043/2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, nomeado por
meio de Ato Municipal, datado de 19 de janeiro de 2021, publicado no
Diário Oficial do Município, edição nº 12, do dia 19 de janeiro de 2021,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 
  Tendo em vista o que determina o Art. 58, Inciso lll, c/c Artigo 67, da
Lei n° 8.666/93, em sua atual redação e, considerando a necessidade
de  Controle,  Acompanhamento  e  Fiscalização  de  Contratos
Administrativos  desta  Secretaria:
 
RESOLVE:
 
I  -  DESIGNAR  os  servidores  qualificados  abaixo,  para  acompanhar,
fiscalizar e atestar a execução do Contrato n° 043/2023, firmado entre
esta Secretaria Municipal de Saúde e a empresa MARCELLE HORTER,
cujo  objeto é  Aquisição de  medicamentos antimicrobianos, para
atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde/SEMUS,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo
de Referência e em conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA,  relativo  à  1ª  (PRIMEIRA)  PARCELA  DA  ATA  DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 355/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº
127/22/CPL/PMSL - PROCESSO Nº 040-2237/2022.
 
TITULAR CARGO MATRÍCULA CPF
MIRELLA GOULART
CAVALCANTE REGO FARMACÊUTICA 380092-3 705.425.730-00

SUPLENTE CARGO MATRÍCULA CPF
GIZELLI SANTOS LOURENÇO FARMACÊUTICA 38111-26 899.790.283-00

 
II - Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

   
 JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JÚNIOR
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por: ROSSANA CRISTINA MARQUES REIS
Código identificador: bb7593b600a4131ccca5f083abf38695

PORTARIA Nº 1372/2023 DO CONTRATO Nº 044/2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, nomeado por
meio de Ato Municipal, datado de 19 de janeiro de 2021, publicado no
Diário Oficial do Município, edição nº 12, do dia 19 de janeiro de 2021,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 
  Tendo em vista o que determina o Art. 58, Inciso lll, c/c Artigo 67, da
Lei n° 8.666/93, em sua atual redação e, considerando a necessidade
de  Controle,  Acompanhamento  e  Fiscalização  de  Contratos
Administrativos  desta  Secretaria:
 
RESOLVE:
 
I  -  DESIGNAR  os  servidores  qualificados  abaixo,  para  acompanhar,
fiscalizar e atestar a execução do Contrato n° 044/2023, firmado entre
esta Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HEALTH EXPERIENCE
PRODUTOS  MEDICOS  ODONTOLOGICOS  E  FARMACÊUTICOS
LTDA, cujo  objeto  é  Aquisição de insumos odontológicos,  para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo
de Referência constante no Anexo I do Edital de Licitação em epígrafe e
em  conformidade  com  a  proposta  apresentada  pela  CONTRATADA,
relativo  à  1ª  (PRIMEIRA)  PARCELA  DA  ATA  DE  REGISTRO DE
PREÇOS  Nº  332/2022,  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  115/2022,
PROCESSO Nº 040-59975/2022.
 
TITULARES CARGO MATRÍCULA CPF
JONATHAN KLEIVER DOS
SANTOS MENDES

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO 601898-1 603.361.223-06

DENISE ASSUNÇÃO CASTRO AGENTE
ADMINISTRATIVO 185192-1 645.722.853-49

JEAN CARLOS PINHEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 183950-1 641.728.133-72

 
II - Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
   
 JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JÚNIOR
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por: ROSSANA CRISTINA MARQUES REIS
Código identificador: 3fdbb3e99b342631e2ed10cc64c54809

PORTARIA Nº 1384/2023-GAB/SEMUS, 21 DE MARÇO DE 2023.

Dispõe  sobre  a  designação  do  (a)  Superintendente  de  Vigilância
Epidemiológica  e  Sanitária  para  proferir  fundamentadamente
julgamento inicial do PAS (Processo Administrativo Sanitário), oriundo
dos autos de infração sanitária, dando outras providências.
 
   O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado por meio de Ato
Municipal datado em 19 de janeiro de 2021, devidamente publicado no
Diário Oficial do Município, Edição n° 12, do dia 19.01.2021, no uso de
suas atribuições legais e regimentais:
   Considerando o disposto na Lei Complementar 039/98, art. 59, incs.
II e IIII;
  Considerando o disposto no art. 37, caput da CF/88;
   Considerando o disposto na Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de
1990, em seu art. 2º, parágrafo 1º, que dispõe sobre as condições para
promoção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos
serviços correspondentes;
  Considerando a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o
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Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária;
  Considerando a Lei nº 3546 de 05 de agosto de 1996, que dispõe
sobre  a  vigilância  sanitária  no  município  de  São  Luís,  e  dá  outras
providências;
  Considerando as disposições da Lei Federal nº 6.437/77;
  Considerando que a atividade administrativa deve ser prestada com
eficiência e rendimento funcional, absorvendo resultados positivos para
o serviço público, com boa produtividade e adequação técnica aos fins
visados  pela  administração,  no  qual  o  interesse  público  possa
prevalecer;
  Considerando que a organização e planejamento constituem-se em
instrumentos  importantes  para  superação  de  mecanismos  de  boa
atuação  nos  órgãos  públicos,  trazendo  resolutividade  as  ações  e
serviços em todos os níveis, propiciando articulação com as demais
políticas  públicas  de  saúde,  especialmente  na  sua  composição
estrutural, dando assim consecução ao princípio da integralidade.;
  Considerando,  por  fim,  a  necessidade  de  aprimoramento  do

processo  administrativo  sanitário  oriundo  dos  autos  de  infração
sanitária,
   
 RESOLVE:
   Art. 1º - Fica estabelecido que o (a) Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária passa a ser autoridade competente para
proferir  fundamentadamente  julgamentos  iniciais  sobre  os  autos  de
infração  sanitária  em  tramitação  nesta  superintendência,  conforme
estabelecido no artigo 22, § 2º, da Lei Federal n. 6.437/77, apondo de
forma clara e congruente, os elementos do processo, a motivação da
decisão e o encaminhamento.
  Art. 2º - Decidida a aplicação da penalidade por àquela autoridade,
caberá recurso em 1ª instância, a autoridade superior, dentro da esfera
governamental sob cuja jurisdição se haja instaurado o processo, no
caso, ao Secretário de Saúde do Município.
  Art. 3º - Da decisão da autoridade mencionada no artigo anterior,
mantendo ou não a aplicação da penalidade, caberá recurso em 2ª e
última instância ao Prefeito de São Luís-MA, com análise pela PGM -
Procuradoria Geral do Município.
  Art.  4º  -  As  infrações  sanitárias  a  que  alude  o  presente  ato
administrativo normativo, serão apuradas em processo administrativo
próprio, iniciado com a lavratura de auto de infração, observado o rito e
os prazos estabelecidos na Lei Federal n° 6.437 de 20 de agosto de
1977 e Lei Municipal nº 3546 de 05 de agosto de 1996.
  Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial do Município de São Luís/MA, revogando-se as disposições
em contrário.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
JOEL NICOLAU NOGUEIRA NUNES JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: ANA PAULA MENDES TELES
Código identificador: f7924ee11964e2cebaf9d48efad8cf83

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PORTARIA Nº 1.283 DE 17 DE MARÇO DE 2023.

AO  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, de acordo com os termos do artigo 47 da Lei n°
4.615, de 19/06/2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de São
Luís) e Processo n°0029997/2020.
 
RESOLVE:
 
R e a d a p t a r  p e l o  p e r í o d o  d e  0 2  ( d o i s )  a n o s ,  a
s e r v i d o r a  A L E X S A N D R A  R E G I N A  S Á  F E R N A N D E S
DUAILIBE,  Professora  Nível  Superior  4,  Matricula  nº  371248-2,

nomeada  em  08/02/2012,  Efetiva,  lotado  na  UEB  Olivio  Castelo
Branco (Anexo Cravo e Rosas), considerando ser portadora do CID
10  F32.2,  conforme  relatório  da  Junta  Médica  Oficial  do
Munícipio/SEMAD, passando a exercer outras atribuições do cargo de 
professor elencadas no art.10 da Lei  n° 4.749 de 03 de janeiro de
2007(Estatuto do Magistério Público Municipal de São Luís), compatíveis
com seu atual estado de saúde.
 
Dê-se Ciência,Publique-se e Cumpra-se.
 
MAURICIO EVANDRO MARTINS HILUY
Secretário Adjunto de Administração e Gestão de Pessoas
Matricula 585844-1   
 

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: 6a6e30ecb80825615f37549ee68429a8

PORTARIA Nº 1.292 DE 17 DE MARÇO DE 2023.

AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com os termos do artigo 47 da
Lei n° 4.615, de 19/06/2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de
São Luís) e Processo n°0053614/2022.
 
RESOLVE
 
Readaptar  pelo  período  de  03(três)  anos,  o  servidor  FRANCISCO
FERREIRA  DE  SOUSA,  Professor  Nível  Superior  4,  nomeada  em
02/05 /2003 ,  E fe t i vo ,   Mat r i cu la  nº  131754-1 ,  l o tado
na UEB Evandro Bessa, considerando ser portadora do CID 10 M84 +
10 M21, conforme relatório da Junta Médica Oficial do Munícipio/SEMAD,
passando  a  exe rce r  ou t ras  a t r i bu i ções  do  ca rgo  de  
professor elencadas no art.10 da Lei  n° 4.749 de 03 de janeiro de
2007(Estatuto do Magistério Público Municipal de São Luís), compatíveis
com seu atual estado de saúde.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se, 
 
MAURICIO EVANDRO MARTINS HILUY
Secretário Adjunto de Administração e Gestão de Pessoas
Matricula 585844-1

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: 995663730fcdaa2777e328de1336aed4

PORTARIA Nº 1.293 DE 17 DE MARÇO DE 2023.

AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com os termos do artigo 47 da
Lei n° 4.615, de 19/06/2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de
São Luís) e Processo n°0055196/2022.
 
RESOLVE
 
R e a d a p t a r  p e l o  p e r í o d o  d e  0 1 ( u m )  a n o ,  a
servidora ROUSILENE MUNIZ AZEVEDO, Professora Nível Superior 4,
nomeada  em  02/06/2010,  Efetivo,  Matricula  nº  230150-1,  lotado
na  UEB  Olivio  Castelo  Branco,  considerando  ser  portadora
dos CID 10 M65 + M25 + M54.2 e M54, conforme relatório da Junta
Médica  Oficial  do  Munícipio/SEMAD,  passando  a  exercer  outras
atribuições do cargo de  professor elencadas no art.10 da Lei n° 4.749
de 03 de janeiro de 2007 (Estatuto do Magistério Público Municipal de
São Luís), compatíveis com seu atual estado de saúde.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se, 
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MAURICIO EVANDRO MARTINS HILUY
Secretário Adjunto de Administração e Gestão de Pessoas
Matricula 585844-1

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: 1f05da6e28ca470a0dade0bb888de9aa

PORTARIA Nº 1.294 DE 17 DE MARÇO DE 2023.

AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com os termos do artigo 47 da
Lei n° 4.615, de 19/06/2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de
São Luís) e Processo n°0060674/2022.
 
RESOLVE
 
Readaptar pelo período de 3 (três) anos, a servidora AURELICE DE SÁ
ALMEIDA,  Professora  Nível  Superior  4,  nomeada  em  05/08/2002,
efetiva, matricula nº 102286-1, lotado na UEB Educandário Santo
Antonio,  considerando ser portadora dos CID 10 M65.9 + M75.5 +
F41.1  +  F33  e  R52.1,  conforme  relatório  da  Junta  Médica  Oficial
do Munícipio/SEMAD, passando a exercer outras atribuições do cargo
de  professor elencadas no art.10 da Lei n° 4.749 de 03 de janeiro de
2007(Estatuto do Magistério Público Municipal de São Luís), compatíveis
com seu atual estado de saúde.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 
 
MAURICIO EVANDRO MARTINS HILUY
Secretário Adjunto de Administração e Gestão de Pessoas
Matricula 585844-1

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: a2f0e192fdf6ae8ff747d5e4de16fb56

PORTARIA Nº 1.395 DE 21 DE MARÇO DE 2023.

Delega  competência  ao  Secretário  Adjunto  de  Orçamento  e
Finanças – SAOF/SEMED.
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições
legais que lhe confere o inciso II,  do artigo 98 da Lei  Orgânica do
Município,
 
CONSIDERANDO  a  competência  da  Secretaria  do  Município  de
orientar,  coordenar  e  superintender  as  atividades  dos  órgãos  da
administração municipal, na área de sua competência;
 
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  ordenação  dos  procedimentos
aplicáveis  aos  processos  administrativos  oriundos  da  Secretária
Municipal de Educação;
 
CONSIDERANDO a conveniência de descentralizar e de dar agilidade
no andamento processual;
 
CONSIDERANDO a necessidade do atendimento satisfatório da gestão
do interesse público;
 
RESOLVE
 
Art. 1º Delegar competência ao Secretário Adjunto de Orçamento e
Finanças – SAOF, Sr. Jean Ribeiro da Silva, Matrícula nº 585509-, para
assinar:
I  –  quanto  às  parcerias,  termos  de  colaboração,  convênios  e
instrumentos  congêneres  firmados  com  Organizações  da  Sociedade
Civil:

Atos relativos ao Credenciamento;1.
Plano de Trabalho;2.
Dispensa de Chamamento Público;3.
Termo de Colaboração, convênios ou instrumento equivalente e4.
respectivos aditivos;
Empenho;5.
Liquidação;6.
Ordem de pagamento7.
Todos os atos de autorização para concretização dos acima8.
especificados.

II – quanto às contratações para Locação de Imóveis:

Aprovar Termo de Referência;1.
Pedido de Realização de Despesa – PRD;2.
Ratificação da Dispensa ou homologação da licitação;3.
Contrato e respectivos aditivos;4.
Empenho;5.
Liquidação;6.
Ordem de pagamento;7.
Todos os atos de autorização para concretização dos acima8.
especificados

III – quanto às dispensas previstas no Art. 24, I e II, da Lei n 8.666/93 e
no Art. 75, I e II, da Lei nº 14.133/2021:

Aprovar Termo de Referência ou Plano de Trabalho;1.
Pedido de Realização de Despesa – PRD;2.
Ratificação da Dispensa;3.
Contrato e respectivos aditivos;4.
Empenho;5.
Liquidação;6.
Ordem de pagamento;7.
Todos os atos de autorização para concretização dos acima8.
especificados

IV – Pagamentos até os limites previstos para dispensa, com base no
Art.  24,  I  e  II,  da  Lei  n  8.666/93  e  no  Art.  75,  I  e  II,  da  Lei  nº
14.133/2021; e,
V  –  Designação,  por  Portaria,  de  Fiscal,  Gestor  ou  Comissão  de
Fiscalização  de  Contratos,  Convênios,  Termos  de  Colaboração  ou
instrumentos equivalentes.
 
Art.  2º  Enquadram-se  nas  disposições  da  presente  Portaria,  o
reconhecimento de dívida decorrentes das despesas descritas no art.
1º.
 
Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 350, de 27 de janeiro de 2023.
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SÃO
LUÍS/MA, 21 DE MARÇO DE 2023.

Anna Caroline Marques Pinheiro Salgado
Secretária Municipal de Educação

Publicado por: DALILA FRAZÃO FERREIRA
Código identificador: 39ecf90f45f70f93fbaf76c3a5b359e7

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

ACORDÃO N° 04/2023

RECURSO EX-OFFÍCIO. 
PROC. Nº 67579/2017
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 220170092101868
RECORRENTE:  AUTORIDADE  JULGADORA  DE  PRIMEIRA
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INSTÂNCIA.
RECORRIDA: BRC LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.
CNPJ: 14.092.306.0001-20.
RELATOR: CONSELHEIRO ANTONIO DE SOUSA FREITAS.
EMENTA: AUTO DE INFRAÇÃO – ISSQN. Extinção do crédito tributário
pelo  pagamento.  Recurso  de  ofício  conhecido  e  improvido,  face  o
Sujeito Passivo ter trazido aos autos a comprovação do pagamento do
Tributo. Inteligência do artigo 87, inciso I da CLTM.
Vistos, relatados e discutidos os autos destes processos entre as partes
acima especificadas,
ACORDAM os membros da Segunda Câmara do TARF, em Sessão desta
data,  por  UNANIMIDADE  de  votos,  de  acordo  com  o  voto  do
Conselheiro Relator e Parecer da Procuradoria Geral do Município, em
conhecer do Recurso de Ofício e negar-lhe provimento, mantendo a
decisão de primeira instância.

Sala das Reuniões, JOSÉ ANDRADE DE SOUZA, do TARF, São Luís-MA,
22 de março de 2023.
FRANCISCO FLÁVIO FARIAS FILHO
Presidente do TARF
ANA RUTE ROCHA NUNES   
MANFRINI PEREIRA FREIRE   
ANTONIO DE SOUSA FREITAS Relator 
RENAN DOS SANTOS GUEDES  
Funcionou  pela  Procuradoria  Geral  do  Município,  o  Dr.  MARCELO
DUAILIBE COSTA, junto a este Tribunal.

Publicado por: JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRAS
Código identificador: ab9d72bb4da6844c128c373ff2f5a2de

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DO PROCESSO Nº 5.070/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.070/2023
CONTRATANTE Secretaria Municipal de Planejamento-SEPLAN
CNPJ Nº 06.307.102/0001-30
CONTRATADA Abeck Engenharia
CNPJ Nº. 46.116.339/0001-59

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de 2 (duas) bombas d’água para
utilização na Sede da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de São Luís
– SEPLAN

VALOR 15.946,22 (quinze mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e dois
centavos)

FUNDAMENTAÇÃO Art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993.
ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52
PROJETO/ATIVIDADE 211010412204032141
FONTES DE RECURSOS 100
PRAZO DE ENTREGA Até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de fornecimento
VIGÊNCIA 90 (noventa) dias
 

Publicado por: ALINE NAVA HOSSOE
Código identificador: b261c76d305ec5d1d5317eb575c2373e

PORTARIA Nº 1.377, DE 21 DE MARÇO DE 2023.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Art.
25, § 1º, do Decreto nº 58.906, de 13 de janeiro de 2023,
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º - Alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa/QDD da Secretaria Municipal de Educação/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -
MDE, aprovado pelo Decreto nº 58.907, de 13 de janeiro de 2023, na forma do Anexo único desta Portaria.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
SIMÃO CIRINEU DIAS
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
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Publicado por: ALINE NAVA HOSSOE
Código identificador: 73655f752a52739f0941e5fa9baf9656

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DO PROCESSO Nº
5.070/2023.

O Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento comunica
que em razão das justificativas e demais elementos técnicos e jurídicos
constantes do Processo nº 5.070/2023, com fulcro no artigo 24, II, da
L e i  F e d e r a l  n º  8 . 6 6 6 / 9 3  e  a l i c e r ç a d o  n o  P a r e c e r  n º
9/2023/ASJUR/SEPLAN, decidiu pela RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO para a contratação direta da empresa Abeck Engenharia,
CNPJ n° 46.116.339/0001-59, para o fornecimento de 2 (duas) bombas
d’água para utilização no prédio sede da SEPLAN, com valor global de
R$ 15.946,22 (quinze mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e
dois  centavos),  com  a  despesa  sendo  suportada  pela  dotação
orçamentária seguinte:

Projeto Atividade: 211010412204032141;
Elemento de Despesa 44.90.52;
Fonte de Recursos: 100.

 
Em cumprimento  ao  disposto  no  art.  26,  caput,  da  Lei  Federal  nº
8.666/1993, determino a publicação deste ato.
 
São Luís, 14 de março de 2023.
 
SIMÃO CIRINEU DIAS
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
CONTRATANTE
 

Publicado por: ALINE NAVA HOSSOE

Código identificador: 78f3d4ba9205a49af14fd9d89a0da302

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

PORTARIA 1.386/2023

O  Secretário  Municipal  de  Cultura,  no  uso  de  suas  atribuições  e
conforme a legislação vigente, NOMEIA os servidores abaixo designados
para  compor  a  COMISSÃO  DE  SINDICÂNCIA  para  sindicância
investigativa, a fim de verificar, com a oitiva dos servidores envolvidos,
se  houve  irregularidade  no  processo  de  seleção  de  jurados  que
analisaram os desfiles dos blocos tradicionais na passarela do samba.
 
1. AULINDA MESQUITA LIMA:
CPF 896.242.463-00; mat.: 588055-1
 
2. JEAN FELIPE NUNES CASTRO MARTINS:
CPF 044.529.403-58; mat.: 60954
 
São Luís, 21 de março de 2023.
 
Dê-se ciência e cumpra-se.
 
MARCO AURÉLIO RODRIGUES DUAILIBE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Publicado por: AULINDA MESQUITA LIMA
Código identificador: 9de707f5a3ee61b4fd9916c9e28a143c

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE Nº 00266/2023

NÚMERO DO PROCESSO Nº 00266/2023
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Turismo – SETUR.
CNPJ sob o nº 06.307.102//0001-30
CONTRATADA: União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo do Rio Grande do Sul – UGART.
CNPJ: Nº 95.217.113/0001-50
RATIFICAÇÃO: Considerando a apresentação de Parecer favorável ao feito emitido pela Central Permanente de Licitação-CPL,
considero RATIFICADA A CONTRATAÇÃO DIRETA por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para realizar do Evento da “ Feira de Negócios
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Turísticos UGART-2023 que acontecerá de 31 de março a 1º de Abril de 2023, no Centro de Eventos Barra Shopping Sul, na cidade
de Porto Alegre – RS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e Art. 4º, § 2º, da Lei Municipal nº 4.537/2005,
alterada pela Lei nº 5.823/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

20.101 – Secretaria Municipal de Turismo
Projeto Atividade: 2369502412.314 – Fomentar e difundir ao Turismo
Natureza de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Ficha: 338
Fonte de Recurso: 100.

VALOR: R$ 16.490,00 (Dezesseis mil quatrocentos e noventa reais), devendo ser pago em parcela única, em moeda corrente nacional, após
a realização do evento.
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2023.
 
São Luís, 20 de março de 2023.
 
Saulo Ribeiro dos Santos
Secretário municipal de Turismo
 

Publicado por: MARA CHRISTINA FERNANDES ANCHIETA
Código identificador: 1c7cd553268041b0d1493bc60a78a35c

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER -
SEMDEL

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023, REFERENTE AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170.5.511/2023

 
OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a
Cooperação Técnica- Financeira entre os
partícipes, para execução do Projeto “CRIANÇA
FELIZ”, tem como objetivo realizar atividades
lúdicas auxiliam no processo de aprendizagem
do aluno na educação infantil, pois trabalham a
atenção, a imaginação, os aspectos motores e
sociais, visando o pleno desenvolvimento da
criança que aprende de forma significativa
tornando o ensino de qualidade proporcionando
a experiência e conhecimento teórico e prático
sobre as atividades recreativas
e de lazer.

 
ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA MUNICIPAL

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER
– SEMDEL CNPJ: 06.307.102/0001-30

 
SIGNATARIO SECRETÁRIO: ALYSSON PENHA SILVA

 
ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL

UNIÃO DOS MORADORES DO ANJO DA
GUARDA - UMAG, inscrita no CNPJ nº.
06.257.422/0001-23.

 
SIGNATARIA

 
FABRICIO DA SILVA CAETANO

 
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL

 
Art. 29, caput, Lei 13.019/2014

 
VALOR GLOBAL

 
R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)

 
DATA DA ASSINATURA

 
20 de março de 2023.

 
PRAZO DA VIGENCIA

Será de 02 (dois) meses, contado a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante
termo aditivo.

 
PRAZO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

 
Em ate 60 (sessenta) dias após o termino do
Termo de Fomento.

DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA 27101.2781202112.025 – 3.3.50.41 - 0134

 

ALYSSON PENHA SILVA
Secretário Municipal de Desportos e Lazer - SEMDEL, em Exercício 

Publicado por: DENISE SILVA PEREIRA
Código identificador: fd75c93aaddb34e86648a7e66c7ca48c

PORTARIA Nº 1.405/2023

O Secretário Municipal de Desporto e Lazer, no uso de suas atribuições
e nos termos do Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 (Estatuto das Licitações e
Contratos).
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º - DESIGNA os servidores ELMICKSON FEITOSA SEREJO, Matricula
Nº  6327.5  e  HIRLON  PIRES  BRAGA,  Matrícula  Nº  6327.8,  para
acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento Nº 09/2023 -
 SEMDEL,  referente  ao  Processo  Administrativo  Nº  170-5.511/2023,
celebrado  entre  o  Município  de  São  Luís  através  da  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  DESPORTOS  E  LAZER  –  SEMDEL  e  a  UNIÃO  DOS
MORADORES  DO  ANJO  DA  GUARDA  -  UMAG,  inscrita  no  CNPJ  Nº.
06.257.422/0001-23,  Projeto  “CRIANÇA  FELIZ”,  tem  como  objetivo
realizar atividades lúdicas auxiliam no processo de aprendizagem do
aluno na educação infantil, pois trabalham a atenção, a imaginação, os
aspectos  motores  e  sociais,  visando  o  pleno  desenvolvimento  da
criança  que  aprende  de  forma  significativa  tornando  o  ensino  de
qualidade  proporcionando  a  experiência  e  conhecimento  teórico  e
prático sobre as atividades recreativas e de lazer.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de início da vigência do
contrato.
 
Dê-se ciência.
 
Publique-se e cumpra-se
 
São Luís (MA), 20 de março de 2023.
 
ALYSSON PENHA SILVA
Secretário Municipal de Desportos e Lazer - SEMDEL, em Exercício 

Publicado por: DENISE SILVA PEREIRA
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Código identificador: 84e9b17e6bed714f6a1ffd70bf7a08ca

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2022-CPL/PMSL

GABINETE DO SECRETÁRIO, EM 13/03/2023.
Processo E-doc nº 327/2023, datado de 14/01/2023. O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais e com
fulcro no § 2º do Artigo 4º da Lei Municipal nº 4537/2005, alterado pela Lei Municipal nº 5823/2013 e demais legislações pertinentes e ainda no
Relatório Final da CPL – Central Permanente de Licitação constante das folhas nºs 1189 a 1193, resolve HOMOLOGAR a licitação realizada sob a
modalidade Pregão Eletrônico n° 240/2022-CPL/PMSL, cujo objeto é a aquisição, através de Ata de Registro de Preços, de material de
limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos -  SEMOSP,  conforme
condições abaixo:
   
ITENS EMPRESA CNPJ VALOR GLOBAL
5,7,8,9,16,17,19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 34, 37 e 44

Adriano L. Silva Eng., Serv. e Com.
Ltda. 35.265.061/0001-65 126.624,50

15, 18, 39, 42 e 43 Comercial Goa Eireli 33.614.584/0001-44 80.597,50
13 e 14 Atlas Equipamentos Ltda. 44.219.136/0001-62 1.012,50
4 e 11 George Afonso da Silva. 47.163.851/0001-19 13.947,00
1, 2, 6 e 38 R. B. de Carvalho Neto Eireli. 41.604.625/0001-40 10.179,25
29 Pablo Luís Martins 09.138.326/0001-54 2.157,50
10, 30, 31, 32, 40 e 45 Prax Distribuidora & Serviços Eireli 36.761.673/0001-01 17.889,10
21, 33, 35 e 36 R. T. Costa Feliciano. 23.533.848/0001-81 13.515,00
41 S. H. S. Ataíde e Cia. Ltda. 09.233.047/0001-70 1.817,50
3, 12 Viva Distribuidora de Produtos Ltda. 20.008.831/0001- 17 9.936,00
 277.675,85

Publicado por: MARCOS ANTÔNIO MENDES DE SOUSA
Código identificador: 8f917e675801244a1fcf530e5120a668

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO -
SEMURH

EDITAL PÚBLICO DE PROCESSO DE REURB-E Nº 220-60218/22 E
1-DOC 5.959/22

A SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  URBANISMO E  HABITAÇÃO DA
PREFE ITURA  DE  SÃO  LU ÍS /MA,  p o r  i n t e r m é d i o  d a
SUPERINTENDÊNCIA  DA  ÁREA  DE  TERRA,  HABITAÇÃO  E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, com fundamento no art. 37, caput, da
Constituição Federal, e art. 28 da Lei n° 13.465/2017, dá conhecimento
a quem interessar possa, da instauração de Processo de Regularização
Fundiária na modalidade específica, tendo como finalidade a obtenção
de  CERTIDÃO DE  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  DE  INTERESSE
ESPECÍFICO,  figurando  como  Autor  (a)  MARIA  MARLENE  PEREIRA,
brasileira,  solteira,  RG  n°  000*******98-0,  CPF  n°  408********3-97,
posseiro do imóvel com área total de terreno 148,00m², localizado na
Rua São Jorge, nº 51 – Vila Luízão, São Luis-MA, contendo as seguintes
características: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-01.
de  coordenadas  N  9724773.93740  m.  e  E  587308.05630  m.,
situado no limite com Imóvel de n° 50, deste, segue com azimute de
83°50'12,48" e distância de 6.00 m., confrontando neste trecho com
Rua São Jorge até o vértice P-02, de coordenadas N 9724774.57910
m.  e  E  587314.02190  m . ;  deste,  segue  com  azimute  de
172°06'57,11" e distância de 23.73 m., confrontando neste trecho com
Imóvel de n° 52 até o vértice P-03, de coordenadas N 9724751.08010
m. e E 587317.25930 m.; deste, segue com azimute de 263°44'01,04" e
distância de 6.45 m., confrontando neste trecho com Imóvel de N° 12
até  o  vértice  P-04,  de  coordenadas  N  9724750.38220  m.  e  E
587310.84720 m.;  deste,  segue com azimute de 353°12'44,30"  e
distância de 23.73 m., confrontando neste trecho com Imóvel de n° 50
até  o  vértice  P-01,  de  coordenadas  N  9724773.93740  m.  e  E
587308.05630  m.;  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro.  O
mesmo possui área construída de 101,47m² em alvenaria e Perímetro

do terreno 59,91m. Fica, ainda, garantido, no prazo de 30 dias, o direito
de impugnação, cujo ato deve ser formalizado e apresentado no Setor
de Protocolo da SECRETARIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO, com
sede nesta cidade, localizada à Avenida Guaxenduba, n° 280, Centro,
no  horário  das  08:00  às  13:00,  de  segunda  à  sexta-feira.  Dado  e
passado  nesta  SUPERINTENDÊNCIA  DA  ÁREA  DE  TERRA,
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, aos 14 dias do mês de
março de 2023.
 
NATAN COSTA RODRIGUES
Coord. de Terras e Regularização Fundiária
Mat.: 589230-1
 

Publicado por: MARIA DA GRAÇA TORRES PENHA
Código identificador: de96e34e847d962240a4104ca15ff8cd

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SEMCAS

PORTARIA Nº 1.399/2023/SEMCAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SEMCAS), no uso de suas atribuições legais
 
RESOLVE:
 
AUTORIZAR a emissão de 05 (cinco) diárias em favor do Servidor
WILTON  MARTINS  DOS  SANTOS,  CONSELHEIRO  TUTELAR,  CPF:
***.108.514-**,  para  participação  no  4°  Workshop  Amazônico  de
Direitos  Humanos  de  Criança  e  Adolescentes,  no  período  de  com
29/03/2023  à  01/04/2023,  que  ocorrerá  na  cidade  de  Belém -  PA,
estando o presente ato administrativo em plena conformidade com o
artigo 3° do Decreto N° 29.769/07, que regulamenta a seção l da Lei n°
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4.615 de 19 de junho de 2006, dispondo sobre a concessão de diárias
para  o  serviço  público  municipal  –  Administração  Direta,  Indireta,
Autarquia,  Fundacional  e  Empresa  Pública  e  alterações  vigentes
mediante sanção do Decreto nº 31.707 de 04 de setembro de 2007 que
formulou o Anexo Único – Tabela de Valores de Diárias, para garantir
seus pagamentos.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
DIEGO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA
Secretário Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS

Publicado por: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS
Código identificador: 27887790e1457c79d19f4542a9cbe827

PORTARIA Nº 1.400/2023/SEMCAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SEMCAS), no uso de suas atribuições legais
 
RESOLVE:
 
AUTORIZAR a emissão de 05 (cinco) diárias em favor da Servidora
MICHELLE VIEGAS CHAVES FERREIRA, CONSELHEIRA TUTELAR, CPF:
***.384.163-**,  para  participação  no  4°  Workshop  Amazônico  de
Direitos  Humanos  de  Criança  e  Adolescentes,  no  período  de  com
29/03/2023  à  01/04/2023,  que  ocorrerá  na  cidade  de  Belém -  PA,
estando o presente ato administrativo em plena conformidade com o
artigo 3° do Decreto N° 29.769/07, que regulamenta a seção l da Lei n°
4.615 de 19 de junho de 2006, dispondo sobre a concessão de diárias
para  o  serviço  público  municipal  –  Administração  Direta,  Indireta,
Autarquia,  Fundacional  e  Empresa  Pública  e  alterações  vigentes
mediante sanção do Decreto nº 31.707 de 04 de setembro de 2007 que
formulou o Anexo Único – Tabela de Valores de Diárias, para garantir
seus pagamentos.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
DIEGO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA
Secretário Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS

Publicado por: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS
Código identificador: 6051719314abaea3a255899272483374

PORTARIA Nº 1.401/2023/SEMCAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SEMCAS), no uso de suas atribuições legais
 
RESOLVE:
 
AUTORIZAR a emissão de 05 (cinco) diárias em favor da Servidora
FRANCIDALVA COELHO COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR, CPF:  ***.
431.233-**, para participação no 4° Workshop Amazônico de Direitos
Humanos de Criança e Adolescentes, no período de com 29/03/2023 à
01/04/2023, que ocorrerá na cidade de Belém - PA, estando o presente
ato administrativo em plena conformidade com o artigo 3° do Decreto
N° 29.769/07, que regulamenta a seção l da Lei n° 4.615 de 19 de
junho de 2006, dispondo sobre a concessão de diárias para o serviço
público  municipal  –  Administração  Direta,  Indireta,  Autarquia,
Fundacional e Empresa Pública e alterações vigentes mediante sanção
do Decreto nº 31.707 de 04 de setembro de 2007 que formulou o Anexo
Único – Tabela de Valores de Diárias, para garantir seus pagamentos.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
DIEGO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA

Secretário Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS

Publicado por: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS
Código identificador: ce51f311f68ba66cc5c9f884f48bff24

PORTARIA Nº 1.402/2023/SEMCAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SEMCAS), no uso de suas atribuições legais
 
RESOLVE:
 
AUTORIZAR a emissão de 05 (cinco) diárias em favor da Servidora
BRUNA SOUSA CARVALHO COSTA,  CONSELHEIRA TUTELAR,  CPF:
***.216.153-**,  para  participação  no  4°  Workshop  Amazônico  de
Direitos  Humanos  de  Criança  e  Adolescentes,  no  período  de  com
29/03/2023  à  01/04/2023,  que  ocorrerá  na  cidade  de  Belém -  PA,
estando o presente ato administrativo em plena conformidade com o
artigo 3° do Decreto N° 29.769/07, que regulamenta a seção l da Lei n°
4.615 de 19 de junho de 2006, dispondo sobre a concessão de diárias
para  o  serviço  público  municipal  –  Administração  Direta,  Indireta,
Autarquia,  Fundacional  e  Empresa  Pública  e  alterações  vigentes
mediante sanção do Decreto nº 31.707 de 04 de setembro de 2007 que
formulou o Anexo Único – Tabela de Valores de Diárias, para garantir
seus pagamentos.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
DIEGO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA
Secretário Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS

Publicado por: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS
Código identificador: f30db19fa5cc5918eea8196c6ac105e9

PORTARIA Nº 1.403/2023/SEMCAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SEMCAS), no uso de suas atribuições legais
 
RESOLVE:
 
AUTORIZAR a emissão de 05 (cinco) diárias em favor do Servidor
HILTON CÉSAR PEREIRA MOTA, CONSELHEIRO TUTELAR, CPF: ***.
674.403-**, para participação no 4° Workshop Amazônico de Direitos
Humanos de Criança e Adolescentes, no período de com 29/03/2023 à
01/04/2023, que ocorrerá na cidade de Belém - PA, estando o presente
ato administrativo em plena conformidade com o artigo 3° do Decreto
N° 29.769/07, que regulamenta a seção l da Lei n° 4.615 de 19 de
junho de 2006, dispondo sobre a concessão de diárias para o serviço
público  municipal  –  Administração  Direta,  Indireta,  Autarquia,
Fundacional e Empresa Pública e alterações vigentes mediante sanção
do Decreto nº 31.707 de 04 de setembro de 2007 que formulou o Anexo
Único – Tabela de Valores de Diárias, para garantir seus pagamentos.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
DIEGO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA
Secretário Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS

Publicado por: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS
Código identificador: 3c4e3204e1fef5974d033b857e8f31cc

PORTARIA Nº 1.404/2023/SEMCAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SEMCAS), no uso de suas atribuições legais

SãO LUíS/MA * QUARTA * 22 DE MARçO DE 2023 ANO XLIII * Nº 323 * ISSN 2764-8958

19/77 Documento  assinado  com  certificado  digital  e  carimbo  de  tempo,
conforme  Instrução  Normativa  Nº  70/2021  do  TCE/MA.

Este  documento  pode  ser  verificado  no  endereço  eletrônico
https://diariooficial.saoluis.ma.gov.br



 
RESOLVE:
 
AUTORIZAR a emissão de 05 (cinco) diárias em favor do Servidor
ARLEYSSON RODRIGO DA SILVA SANTOS, CONSELHEIRO TUTELAR,
CPF: ***.171.723-**, para participação no 4° Workshop Amazônico de
Direitos  Humanos  de  Criança  e  Adolescentes,  no  período  de  com
29/03/2023  à  01/04/2023,  que  ocorrerá  na  cidade  de  Belém -  PA,
estando o presente ato administrativo em plena conformidade com o
artigo 3° do Decreto N° 29.769/07, que regulamenta a seção l da Lei n°
4.615 de 19 de junho de 2006, dispondo sobre a concessão de diárias
para  o  serviço  público  municipal  –  Administração  Direta,  Indireta,
Autarquia,  Fundacional  e  Empresa  Pública  e  alterações  vigentes

mediante sanção do Decreto nº 31.707 de 04 de setembro de 2007 que
formulou o Anexo Único – Tabela de Valores de Diárias, para garantir
seus pagamentos.
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
DIEGO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA
Secretário Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS

Publicado por: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS
Código identificador: 5bebd3ee7e89fce4b04acb07cc8c9da4

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 137/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 241/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-44967/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  241/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais permanentes (mobiliário e equipamentos) para
atender as demandas das Unidades de Atenção Primária em Saúde, vinculadas à Superintendência de Ações em Saúde, especificados
nos itens 3, 4, 5, 6, 10, 13 e 14 do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º 241/2022/CPL/PMSL, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: RM MÓVEIS E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ Nº: 40.160.185/0001-16 TELEFONE: (81) 99679-7578

ENDEREÇO: Rua.Coronel Virgílio de Medeiros n° 57 – Santo
Amaro, CEP. 50110-400 Recife/Pernambuco. E-MAIL: rmmoveis81@gmail.com

VALOR TOTAL: R$ 527.584,00 (quinhentos e vinte e sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Ramos Gonçalves

RG: 2425251 SSP/PE CPF: 387.283.544-00

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR
UNI VALOR TOTAL
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3

CADEIRA TIPO ESCRITÓRIO FIXA, com as características mínimas:
• material do assento e encosto em polipropileno;
• material estrutura em aço carbonado;
• acabamento da estrutura em pintura epóxi, tipo base: fixo, tipo
encosto: fixo; características adicionais:
• empilhável;
• cor: preta;
• tipo pé: sapatas,
• dimensões aproximadas do assento: 460 x 580 mm;
• dimensões aproximadas do encosto: 280 x 580 mm;
• altura aproximada: 74 cm;
• largura aproximada: 58 cm;
• profundidade aproximadamente: 46 cm.
• Peso Suportado (kg): aproximadamente 150kg.
• Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Marca: METALÚRGICA RR
Fabricante: METALÚRGICA RR

UND 345 118,90 41.020,50

4

CADEIRA TIPO ESCRITÓRIO FIXA, com as características mínimas:
• material do assento e encosto em polipropileno;
• material estrutura em aço carbonado;
• acabamento da estrutura em pintura epóxi, tipo base: fixo, tipo
encosto: fixo; características adicionais:
• empilhável;
• cor: preta;
• tipo pé: sapatas,
• dimensões aproximadas do assento: 460 x 580 mm;
• dimensões aproximadas do encosto: 280 x 580 mm;
• altura aproximada: 74 cm;
• largura aproximada: 58 cm;
• profundidade aproximadamente: 46 cm.
• Peso Suportado (kg): aproximadamente 150kg.
• Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Marca: METALÚRGICA RR
Fabricante: METALÚRGICA RR

UND 115 118,90 13.673,50

5

CADEIRA TIPO ESCRITÓRIO BASE GIRATÓRIA, com as
características mínimas:
• tipo secretária;
• material do assento e encosto em polipropileno, anatômico, assento
com espuma poliuretano injetado revestido em courvim;
• braço em polipropileno, material estrutura em aço carbonado;
• acabamento da estrutura em pintura epóxi, estrela injetada com
rodízio, pistão a gás que proporciona a regulagem de altura;
• rodízios de 50mm;
• dimensões aproximadas do assento: 460 x 580 mm, dimensões
aproximadas do encosto: 280 x 580 mm, altura aproximada: 74 cm,
largura aproximada: 58 cm, profundidade aproximadamente: 46 cm;
• peso máximo suportado (kg): aproximadamente 150kg;
• Garantia mínima de 12 (doze) meses.]
Marca: METALÚRGICA RR
Fabricante: METALÚRGICA RR

UND 699 375,00 262.125,00

6

CADEIRA TIPO ESCRITÓRIO BASE GIRATÓRIA, com as
características mínimas:
• tipo secretária;
• material do assento e encosto em polipropileno, anatômico, assento
com espuma poliuretano injetado revestido em courvim;
• braço em polipropileno, material estrutura em aço carbonado;
• acabamento da estrutura em pintura epóxi, estrela injetada com
rodízio, pistão a gás que proporciona a regulagem de altura;
• rodízios de 50mm;
• dimensões aproximadas do assento: 460 x 580 mm, dimensões
aproximadas do encosto: 280 x 580 mm, altura aproximada: 74 cm,
largura aproximada: 58 cm, profundidade aproximadamente: 46 cm;
• peso máximo suportado (kg): aproximadamente 150kg;
• Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Marca: METALÚRGICA RR
Fabricante: METALÚRGICA RR

UND 233 375,00 87.375,00
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10

LONGARINA DE 3 LUGARES, com as características mínimas:
• acento e encosto injetado em polipropileno de alta resistência;
• design anatômico, que favorece as necessidades diárias de conforto
e praticidade;
• estrutura em aço, com pintura epóxi eletrostática;
• com 3 pés em “T” invertido (laterais e central);
• capacidade de até 120 kg por lugar;
• cor de assentos e encostos: azul;
• cor de estrutura: preta;
• Espessura x Largura x Profundidade aproximadas: Assento: 5 cm x 48
cm x 40 cm, altura até o piso 45 cm;
• Encosto: 5 cm x 38 cm x 35 cm, altura até o piso 93 cm;
• Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Marca: METALÚRGICA RR
Fabricante: METALÚRGICA RR

UND 100 348,90 34.890,00

13

MESA TIPO SECRETÁRIA COM 2 GAVETAS, com as características
mínimas:
• produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP
Eucaprint, tampo 15mm;
• gaveteiro com duas gavetas com corrediças metálicas;
• puxadores e fechadura com chaves,
• pés em aço com pintura Epóxi;
• com chaves e tranca simultânea;
• acabamento com bordas PVC;
• Medida aproximada de 1,20 x 0,60 x 0,74 m;
• Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Marca: METALÚRGICA RR
Fabricante: METALÚRGICA RR

UND 225 295,00 66.375,00

14

MESA TIPO SECRETÁRIA COM 2 GAVETAS, com as características
mínimas:
• produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP
Eucaprint, tampo 15mm;
• gaveteiro com duas gavetas com corrediças metálicas;
• puxadores e fechadura com chaves,
• pés em aço com pintura Epóxi;
• com chaves e tranca simultânea;
• acabamento com bordas PVC;
• Medida aproximada de 1,20 x 0,60 x 0,74 m;
• Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Marca: METALÚRGICA RR
Fabricante: METALÚRGICA RR

UND 75 295,00 22.125,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
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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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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
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EDITAL.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 13 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Nize Tatiane Vieira Oliveira
Membro/Pregoeira

Roberto Ramos Gonçalves
RM MÓVEIS E COMÉRCIO EIRELI

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 77be640e94ebc86cab40aa1f6ce2448a

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 146/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 249/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-24599/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  249/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades desta
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, especificado no item 30 do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º
249/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: S.H.S. ATAÍDE E CIA LTDA

CNPJ Nº: 09.233.047/0001-70 TELEFONE: (98) 98561-7275, (92) 99159-1012, (92)
99183-8244

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, nº 421, Conjunto Dom
Pedro – Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-710, Manaus/AM E-MAIL: sacomercio09@gmail.com

VALOR TOTAL: R$ 31.980,00 (trinta e um mil novecentos e oitenta reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Sérgio Henrique Sá Ataíde
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RG: 21202594-5 SSP-MA CPF: 459.982.053-91

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

30
ETIQUETA AUTO ADESIVA, tamanho aproximado de
50x100mm, caixa com no mínimo 50 unidades.
Marca: PIMACO
Fabricante: NACIONAL

CAIXA 1.000 31,98 31.980,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
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5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 16 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Alexandre Souza Farias
Membro/Pregoeiro

Sérgio Henrique Sá Ataíde
S.H.S. ATAÍDE E CIA LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 7ef454b56e7ead389e5973cf0595fcd6
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 147/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 249/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-24599/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  249/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades desta
Secretaria Municipal  de Saúde -  SEMUS, especificados nos  itens 7,  25 e 26  do  Anexo I  -  Termo de Referência,  do Edital  do Pregão
Eletrônico n.º 249/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA:  VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ Nº: 20.008.831/0001-17 TELEFONE: (87) 3762-0445 / (87) 98836-3257

ENDEREÇO: Avenida A, S/N, Galpão A, Dom Helder Câmara, CEP:
55.293-970, na cidade de Garanhuns/ PE E-MAIL: viva_distribuidora@hotmail.com

VALOR TOTAL: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira

CNH: 04489071443 DETRAN/PE CPF: 071.955.624-41

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

7

CADERNETA DE ANOTAÇÃO TIPO ESPIRAL - capa dura,
número estimado de páginas: 96 - matéria prima: capa:
papel couche fosco 230g (4/0 cor) miolo: papel AP 90g -
formato: 15,5cm x 10,5cm.
Marca: CREDEAL
Fabricante: CREDEAL

UND 6.000 5,89 35.340,00

25

CORRETIVO, LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA, vidro 18ml. tubo
plástico com pincel, contendo 18ml de corretivo à base de
água; secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável. cor
branca. pigmento branco em solução aquosa, aplicação:
correções gráficas, de secagem rápida, não tóxico.
Marca: GLINORTE
Fabricante: GLINORTE

UND 8.000 2,41 19.280,00

26
ENVELOPE BRANCO, formato carta ofício medindo
aproximadamente 22x11cm, fechamento normal.
Marca: R2M
Fabricante: R2M

UND 6.000 0,23 1.380,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade
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de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(s) Participante(s).
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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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 16 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Alexandre Souza Farias
Membro/Pregoeiro

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 950e7c56bd71a9950a45987d1c5a17a4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 148/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 249/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-24599/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  249/2022/CPL/PMSL e  a  respectiva  homologação,  RESOLVE
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REGISTRAR  OS  PREÇOS  da  empresa  beneficiária  indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades desta
Secretaria  Municipal  de Saúde -  SEMUS,  especificados  nos  itens 6,  8,  9,  13,  14,  16,  19 e  27  do  Anexo I  -  Termo de Referência,  do
Edital do Pregão Eletrônico n.º 249/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente
de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ Nº:  21.189.579/0001-52 TELEFONE: (47) 3288-8500

ENDEREÇO: Rua Conrado Kohls, 90 – Parte, Rua Conrado Kohls,
90 – Parte, Água Verde Blumenau/SC, Cep: 89.037-425

E-MAIL: daniel@boingcomercio.com.br,
licitacoes@boingcomercio.com.br

VALOR TOTAL: R$ 415.092,00 (quatrocentos e quinze mil e noventa e dois reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Gartner Boing

RG: 3.446.020 CPF: 036.320.699-05

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

6

BORRACHA, BICOLOR (azul e vermelha), com duas pontas,
uma para apagar grafite e outra tinta, formato retangular,
medindo aproximadamente 45mm (comprimento) x 17mm
(largura) x 08mm (altura).
Marca: REDBOR
Fabricante: REDBOR

UND 16.000 0,58 9.280,00

8

CAIXA ARQUIVO DE POLIETILENO, confeccionada em
material plástico, desmontável, cores variadas, com campo
para ano/mês/setor/validade e conteúdo, com furo nas duas
laterais e na tampa, dimensões aproximadas de 34 x 24 x 13
cm.
Marca: DELLO
Fabricante: DELLO

UND 30.000 7,44 223.200,00

9

CAIXA ARQUIVO DE POLIETILENO, confeccionada em
material plástico, desmontável, cores variadas, com campo
para ano/mês/setor/validade e conteúdo, com furo nas duas
laterais e na tampa, dimensões aproximadas de 34 x 24 x 13
cm.
Marca: DELLO
Fabricante: DELLO

UND 10.000 7,44 74.400,00

13

CANETA MARCA TEXTO, fluorescente, com ponta chanfrada
com possibilidade de traço de 4,00 mm, cores diversas, com
tampa da mesma cor da tinta, em embalagem plástica
medindo aproximadamente 13,0 cm.
Marca: BRW
Fabricante: BRW

UND 8.000 1,39 11.120,00

14

CANETA PARA RETROPROJETOR (cores diversas), escreve
sobre diversas superfícies, tinta permanente e resistente a
umidade, carga não tóxica, corpo em material plástico,
gravado no corpo a marca do fabricante.
Marca: BRW
Fabricante: BRW

UND 600 2,12 1.272,00

16

CLIPS, Nº. 06, de aço niquelado e galvanizado, fabricado
com arame de aço revestido, com tratamento antiferrugem,
produto não perecível, caixa com 50 unidades.
Marca: CLIPS NEW
Fabricante: CLIPS NEW

CAIXA 12.000 2,94 35.280,00
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19
COLCHETE, fabricado em chapa de aço, nº. 08. Caixa com
72 unidades.
Marca: CLIPS NEW
Fabricante: CLIPS NEW

CAIXA 9.000 6,22 55.980,00

27

ENVELOPE TIPO SACO, em papel kraft pardo, medindo
aproximadamente 26 x 36 mm, fechamento normal,
gramatura 80g/m².
Marca: REIPEL
Fabricante: REIPEL

UND 12.000 0,38 4.560,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 16 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Alexandre Souza Farias
Membro/Pregoeiro

Daniel Gartner Boing
BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 46c066fd615dcf5d4387e3a56ee63830

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 149/2023/CPL/PMSL/MA
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PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 249/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-24599/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  249/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades desta
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, especificados nos itens 33, 34 e 35  do  Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão
Eletrônico n.º 249/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: AMAR TRANSPORTES CARGAS E COMÉRCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA

CNPJ Nº: 24.827.291/0001-54 TELEFONE: (11)4655-2575 (11) 2639-7401

ENDEREÇO: Rua Francisco Beirão, 220 GP1 – CEP: 07414-170 –
Arujá-SP E-MAIL: novaestrela.licitacao@gmail.com

VALOR TOTAL: R$ 22.020,00 (vinte e dois mil e vinte reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Orlando Adriano dos Reis

RG: 16.468.167 SSP-SP CPF: 050.975.468-65

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

33

FITA ADESIVA, material celofane transparente, tipo
monoface, largura 12 mm, comprimento 33 m, cor incolor,
aplicação multiuso.
Marca: EMBALANDO
Fabricante: EMBALANDO

ROLO 2.000 0,94 1.880,00

34

FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, tipo monoface,
largura 19 mm, comprimento 50 m, cor branca, aplicação
multiuso.
Marca: EMBALANDO
Fabricante: EMBALANDO

ROLO 2.000 3,29 6.580,00

35
FITA ADESIVA TRANSPARENTE (tipo durex), tamanho:
48 mm x 50m.
Marca: EMBALANDO
Fabricante: EMBALANDO

ROLO 4.000 3,39 13.560,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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.
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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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
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80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 16 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Alexandre Souza Farias
Membro/Pregoeiro

Orlando Adriano dos Reis
AMAR TRANSPORTES CARGAS E COMÉRCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: f6a9ef491c61dc0b2f0f77c90ec80f07

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 150/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 249/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-24599/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  249/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
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A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades desta
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, especificados nos itens 2, 3, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 36 e 37 do Anexo I - Termo
de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º 249/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 25.070.251/0001-73 TELEFONE: (62) 3586-9800

ENDEREÇO: Rua T-39, nº 64, Setor Bueno, Goiânia – GO CEP:
74210-100 E-MAIL: licitacao.styllus@gmail.com

VALOR TOTAL: R$ 503.169,00 (quinhentos e três mil cento e sessenta e nove reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Joviel César Pontes Borges

RG: 3792277 SSP-GO CPF: 271.597.521-04

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

2
APAGADOR QUADRO BRANCO, material base feltro, material
corpo plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm.
Marca: MASTERPRINT
Fabricante: MASTER

UND 400 5,72 2.288,00

3

APONTADOR LÁPIS, material plástico transparente, tipo
escolar, características adicionais com depósito, retangular,
dimensões 4,50 x 1,50 cm.
Marca: LEO E LEO
Fabricante: LEONORA

UND 3.000 1,18 3.540,00

10

CANETA ESFEROGRÁFICA, de primeira qualidade, tinta na cor
preta, escrita média, com tampa na mesma cor da tinta, corpo
sextavado de resina termoplástica transparente medindo
aproximadamente 14,0cm sem considerar a tampa, carga
confeccionada em tubo plástico não colado ao corpo, ponta de
latão e esfera de tungstênio, com tinta a base de corantes
orgânicos.
Marca:  ECONOMIC
Fabricante: COMPACTOR

UND 40.000 0,64 25.600,00

11

CANETA ESFEROGRÁFICA, tinta na cor azul, escrita média,
com tampa na mesma cor da tinta, corpo sextavado de resina
termoplástica transparente medindo aproximadamente 14,0cm
sem considerar a tampa, carga confeccionada em tubo plástico
não colado ao corpo, ponta de latão e esfera de tungstênio, com
tinta a base de corantes orgânicos.
Marca:  ECONOMIC
Fabricante: COMPACTOR

UND 60.000 0,64 38.400,00

17

CLIPS, Nº. 08, de aço niquelado e galvanizado, fabricado com
arame de aço revestido, com tratamento antiferrugem, produto
não perecível, caixa com 50 unidades.
Marca: FIXPAPER
Fabricante: FIXPAPER

CAIXA 6.000 2,62 15.720,00

18

COLA BRANCA LÍQUIDA, frasco com 90g, lavável e não tóxica,
composição básica de acetato de acetato de polivinila, validade
de no mínimo 01 ano.
Marca: PIRA
Fabricante: PIRATININGA

FRASCO 8.000 2,79 22.320,00

20
COLCHETE, fabricado em chapa de aço, nº. 08. Caixa com 72
unidades.
Marca: FIXPAPER
Fabricante: FIXPAPER

CAIXA 3.000 6,25 18.750,00

21
COLCHETE, fabricado em chapa de aço, nº. 12. Caixa com 72
unidades.
Marca: FIXPAPER
Fabricante: FIXPAPER

CAIXA 12.000 9,12 109.440,00

SãO LUíS/MA * QUARTA * 22 DE MARçO DE 2023 ANO XLIII * Nº 323 * ISSN 2764-8958

36/77 Documento  assinado  com  certificado  digital  e  carimbo  de  tempo,
conforme  Instrução  Normativa  Nº  70/2021  do  TCE/MA.

Este  documento  pode  ser  verificado  no  endereço  eletrônico
https://diariooficial.saoluis.ma.gov.br



22
COLCHETE, fabricado em chapa de aço, nº. 12. Caixa com 72
unidades.
Marca: FIXPAPER
Fabricante: FIXPAPER

CAIXA 4.000 9,12 36.480,00

23
COLCHETE, fabricado em chapa de aço, nº. 14. Caixa com 72
unidades.
Marca: FIXPAPER
Fabricante: FIXPAPER

CAIXA 9.000 11,05 99.450,00

24
COLCHETE, fabricado em chapa de aço, nº. 14. Caixa com 72
unidades.
Marca: FIXPAPER
Fabricante: FIXPAPER

CAIXA 3.000 11,05 33.150,00

32
FIO BARBANTE ALGODÃO, quantidade fios 6 unidades,
acabamento superficial crú.
Marca: JK
Fabricante: BELLA TEXTIL

ROLO 900 7,59 6.831,00

36
FITA, GOMADA, em papel kraft, tamanho: 50 x 50mm.
Marca: ADERE
Fabricante: ADERE

ROLO 3.750 18,24 68.400,00

37
FITA, GOMADA, em papel kraft, tamanho: 50 x 50mm.
Marca: ADERE
Fabricante: ADERE

ROLO 1.250 18,24 22.800,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

SãO LUíS/MA * QUARTA * 22 DE MARçO DE 2023 ANO XLIII * Nº 323 * ISSN 2764-8958

37/77 Documento  assinado  com  certificado  digital  e  carimbo  de  tempo,
conforme  Instrução  Normativa  Nº  70/2021  do  TCE/MA.

Este  documento  pode  ser  verificado  no  endereço  eletrônico
https://diariooficial.saoluis.ma.gov.br



 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 16 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS
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Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Alexandre Souza Farias
Membro/Pregoeiro

 Joviel César Pontes Borges
STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: e8336d8d3ee7db94d38fc17715043e7d

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 151/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 249/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-24599/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  249/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades desta
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, especificados nos itens 12, 15, 28, 29 e 31  do  Anexo I - Termo de Referência, do Edital do
Pregão Eletrônico n.º 249/2022/CPL/PMSL,  que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: COMERCIAL GOA EIRELI

CNPJ Nº:  33.614.584/0001-44 TELEFONE: (98) 3303-4738

ENDEREÇO: Rua 03, Casa 16 letra C – Jardim Bela Vista, São Luís-
MA, Cep: 65073-200 E-MAIL: comercialgoa21@gmail.com

VALOR TOTAL: R$ 102.340,00 (cento e dois mil trezentos e quarenta reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Leandro da Silva Oliveira

RG: 058648522016-0 SSP/MA CPF: 628.662.343-40

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

12

CANETA HIDROGRÁFICA, JOGO COM 12 CORES. Cores
diversas, ponta/escrita fina, corpo de plástico rígido, carga
atóxico, medindo aproximadamente 14 cm, embalagem com
data de fabricação e validade, além da marca gravada no
corpo da caneta.
Marca: BRW
Fabricante: BRW

CAIXA 200 7,50 1.500,00
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CLIPS, Nº. 02, de aço niquelado e galvanizado, fabricado
com arame de aço revestido, com tratamento antiferrugem,
produto não perecível, caixa com 100 unidades.
Marca: CLIPS TOP
Fabricante: CLIPS TOP

CAIXA 12.000 2,17 26.040,00

28
ESCARCELA PLÁSTICA com elástico, medindo
aproximadamente 335 x 245 x 40mm.
Marca: ONDA
Fabricante: ONDA

UND 15.000 3,50 52.500,00

29
ESCARCELA PLÁSTICA com elástico, medindo
aproximadamente 335 x 245x 40mm.
Marca: ONDA
Fabricante: ONDA

UND 5.000 3,50 17.500,00

31

EXTRATOR DE GRAMPO, confeccionado em chapa de aço
carbono galvanizado ou aço inoxidável, possuindo ponta
chata arredondada, abas laterais dobradas formando
curvatura apropriada para apoio dos dedos e garantindo
ainda o reforço da inclinação principal, possibilitando o
mínimo esforço no manuseio. deverá ser resistente e
apresentar perfeito acabamento nas bordas para não causar
ferimentos, nem tão pouco ranhuras ou recortes no papel,
devendo ainda possuir furação na extremidade do corpo.
Tamanho aproximado de 15 cm de comprimento, 05 cm de
largura.
Marca: CLIPS TOP
Fabricante: CLIPS TOP

UND 2.000 2,40 4.800,00

3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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;
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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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 16 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS
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Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Alexandre Souza Farias
Membro/Pregoeiro

Leandro da Silva Oliveira
COMERCIAL GOA EIRELI

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 70ace1004bd951552672d12cf7f6f812

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 152/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 249/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-24599/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  249/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades desta
Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SEMUS,  especificados  nos  itens  4  e  5  do  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  do  Edital  do  Pregão
Eletrônico n.º 249/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: GRÁFICA PLANET COMÉRCIO E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ Nº: 42.545.989/0001-69 TELEFONE: (51) 9 9170 4451 / (51) 3043-2475

ENDEREÇO: Rua Água Turquesa, 135, Morada do Vale II –
Gravataí/RS CEP 94120-202 E-MAIL: contato@graficaplanet.com.br

VALOR TOTAL: R$ 33.760,00 (trinta e três mil setecentos e sessenta reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Lemos Passarela

RG: 4079279453 CPF: 004.172.960-96

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

4

BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO/ANOTAÇÃO, pautado,
altura 21cm, largura 14,8cm, mínimo de 50 folhas, papel
branco, unidas na parte superior do bloco, com destacar de
folha facilitada.
Marca: CHAMBRIL
Fabricante: CHAMBRIL

UND 12.000 2,11 25.320,00
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BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO/ANOTAÇÃO, pautado,
altura 21cm, largura 14,8cm, mínimo de 50 folhas, papel
branco, unidas na parte superior do bloco, com destacar de
folha facilitada.
Marca: CHAMBRIL
Fabricante: CHAMBRIL

UND 4.000 2,11 8.440,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
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respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 16 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Alexandre Souza Farias
Membro/Pregoeiro

Rafael Lemos Passarela
GRÁFICA PLANET COMÉRCIO E IMPRESSÃO LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 05996cf414caf51a9f5b8ed4e28fc750

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 153/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 249/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-24599/2022
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ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  249/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades desta
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, especificado no item 1 do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º
249/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: MENNO INFORMÁTICA E GRÁFICA LTDA

CNPJ Nº: 47.699.350/0001-51 TELEFONE: (011) 2173-6252

ENDEREÇO: R. Dom José Maurício, 76– Carandiru – São Paulo–SP
CEP 02028-000 E-MAIL: waldemar@mennografica.com.br

VALOR TOTAL: R$ 5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Breno Godinho Santin

RG: 27.047.491-2 CPF: 262.320.478-00

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

1

ALMOFADA PARA CARIMBO, N°. 03, entintada, na cor
azul, com estojo em material plástico, esponja absorvente,
medindo aproximadamente 12x8cm.
Marca: MENNO
Fabricante: MENNO

UND 1.400 4,20 5.880,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 

SãO LUíS/MA * QUARTA * 22 DE MARçO DE 2023 ANO XLIII * Nº 323 * ISSN 2764-8958

45/77 Documento  assinado  com  certificado  digital  e  carimbo  de  tempo,
conforme  Instrução  Normativa  Nº  70/2021  do  TCE/MA.

Este  documento  pode  ser  verificado  no  endereço  eletrônico
https://diariooficial.saoluis.ma.gov.br



5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
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7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 16 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Alexandre Souza Farias
Membro/Pregoeiro

Breno Godinho Santin
MENNO INFORMÁTICA E GRÁFICA LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: d37908ef8b920118a4fc5f51daf1c27a

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 159/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 246/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-31404/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  246/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de produtos médico-hospitalares, com a finalidade de atender as
Unidades  da  Rede  de  Saúde  da  SEMUS,  especificados  nos  itens  41  e  42  do  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  do  Edital  do  Pregão
Eletrônico n.º 246/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA:  PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
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CNPJ Nº:  17.035.479/0001-02 TELEFONE: (48) 3065-6800 /4042-2171

ENDEREÇO: Rua Araújo Figueiredo,119-sl103/105 –Centro –
Florianópolis-88010-520- SC

E-MAIL: contato@porto71.com.br,
porto71comercial@gmail.com

VALOR TOTAL: R$ 1.296.250,0 (hum milhão, duzentos e noventa e seis mil duzentos e cinquenta reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Ana Maria Guilherme

RG: 258043015 SSP/SC CPF:  267.437.928-61

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

41

Kit ligadura elástica completo para varizes esofagianas com
cateter guia com no mínimo 6 disparos, contendo no
mínimo 02 tambores em policarbonato e 06 elásticos,
manopla plástica com bandas pré-montadas em látex,
cateter guia de carregamento e adaptador de irrigação em
poliuretano para ligar varizes de esôfago
endoscopicamente, cordão para o acionamento, sistema de
introdução metálico. Estéril, embalagem individual,
contendo dados de identificação do produto, do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e tipo de
esterilização. Medidas: aproximadamente diâmetro de
2,8mm e comprimento de 160 cm.
Marca: LAVI MEDICAL
Fabricante: LAVI DISP.MEDICOS/PORTUGAL

UND 1.875 518,50 972.187,50

42

Kit ligadura elástica completo para varizes esofagianas com
cateter guia com no mínimo 6 disparos, contendo no
mínimo 02 tambores em policarbonato e 06 elásticos,
manopla plástica com bandas pré-montadas em látex,
cateter guia de carregamento e adaptador de irrigação em
poliuretano para ligar varizes de esôfago
endoscopicamente, cordão para o acionamento, sistema de
introdução metálico. Estéril, embalagem individual,
contendo dados de identificação do produto, do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e tipo de
esterilização. Medidas: aproximadamente diâmetro de
2,8mm e comprimento de 160 cm.
Marca: LAVI MEDICAL
Fabricante: LAVI DISP.MEDICOS/PORTUGAL

UND 625 518,50 324.062,50

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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.
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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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
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8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 20 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Igor Manoel Sousa Rocha
Membro/Pregoeiro

Ana Maria Guilherme
PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 41da3c3f15e7144f6ccdeb99c1e1d414

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 160/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 246/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-31404/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  246/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de produtos médico-hospitalares, com a finalidade de atender as
Unidades da Rede de Saúde da SEMUS, especificado no item 43 do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º
246/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA:  UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ Nº:  17.094.914/0001-61 TELEFONE: (11) 3171-0421

ENDEREÇO: Av. do Contorno, nº 2.333 – Sala 901 - Bairro
Floresta - CEP: 30.110-009 – Belo Horizonte/MG E-MAIL: licitacao@unidasmedical.com.br

VALOR TOTAL: R$ 1.125.000,00 (hum milhão, cento e vinte e cinco mil reais)
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REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Marçal Sattin Curitiba Chiarelli

RG: 43626509-6 CPF:  322.746.168-41

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

43

Kit de Reposição, com cilindro montado e cateter de
insersão para o sistema de ligadura de varizes, compatível
com o item 41.
Marca: LIGA GRIP
Fabricante: KFF S.A - ARGENTINA

UND 3.750 300,00 1.125.000,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
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5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 20 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Igor Manoel Sousa Rocha
Membro/Pregoeiro

Paulo Marçal Sattin Curitiba Chiarelli
UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
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Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: fa17fba1f588a26853639aa2d7ad03fc

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 163/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 246/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-31404/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  246/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de produtos médico-hospitalares, com a finalidade de atender as
Unidades  da  Rede  de  Saúde  da  SEMUS,  especificados  nos  itens  46  e  49  do  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  do  Edital  do  Pregão
Eletrônico n.º 246/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: SHOPPING SAÚDE LTDA

CNPJ Nº: 20.391.591/0001-82 TELEFONE: (86) 3221-3170 RAMAL 25 // 99416-2595 /
99976-8711

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira, 201 Cep: 64.001-290 Bairro:
Centro Cidade: Teresina - PI

E-MAIL: licitacaossaude22@gmail.com,
ssaude.adm@gmail.com

VALOR TOTAL: R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Fernando José Pedrini

RG: 2916541 SSP/SC CPF: 990.754.909-68

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

46

Lâmina de bisturi descartável em aço inoxidável,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada,
perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.
Estéril, em embalagem individual, em alumínio
hermeticamente fechado, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade. Número: 20
Marca: MEDLEVENSOHN
Fabricante: MEDLEVENSOHN

Und 150.000 0,29 43.500,00

49

Lâmina de bisturi descartável em aço inoxidável,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada,
perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.
Estéril, em embalagem individual, em alumínio
hermeticamente fechado, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade. Número: 24
Marca: MEDLEVENSOHN
Fabricante: MEDLEVENSOHN

Und 375.000 0,30 112.500,00

 

SãO LUíS/MA * QUARTA * 22 DE MARçO DE 2023 ANO XLIII * Nº 323 * ISSN 2764-8958

53/77 Documento  assinado  com  certificado  digital  e  carimbo  de  tempo,
conforme  Instrução  Normativa  Nº  70/2021  do  TCE/MA.

Este  documento  pode  ser  verificado  no  endereço  eletrônico
https://diariooficial.saoluis.ma.gov.br



3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
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6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 20 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Igor Manoel Sousa Rocha
Membro/Pregoeiro

Fernando José Pedrini
SHOPPING SAÚDE LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 5656b88d22434894af2c05ea901a56a7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 166/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 246/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-31404/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, por intermédio da CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos termos da Lei n.º
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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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  246/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de produtos médico-hospitalares, com a finalidade de atender as
Unidades da Rede de Saúde da SEMUS, especificado no item 20 do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º
246/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

CNPJ Nº: 28.345.933/0001-30 TELEFONE: (27) 3070-6870

ENDEREÇO: Rua Mario Passos Costa, 378 CEP: 29146-430 Bairro:
Campo Grande, Cariacica - Espírito Santo

E-MAIL: licitacao@bramedhospitalar.com.br
licitacao02@bamedhospitalar.com.br
contratos@bramedhospitalar.com.br

VALOR TOTAL: R$ 224.437,50 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos)

REPRESENTANTE LEGAL: Luiz Frederico Feitosa Oliveira

RG: 04077727588 CPF:  099.183.327-94

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

20

Cânula para biópsia (Mielograma), com extremidade
distal cônica, empunhadora anatômica e mandril
trifacetado. Estéril, embalagem individual, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização,
data de validade e registro em Órgão competente.
Tamanho: 18G x 75 mm.
Marca; ALPHARAD
Fabricante:ALPHARAD

UND 1.875 119,70 224.437,50

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão Gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
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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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
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7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 20 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Igor Manoel Sousa Rocha
Membro/Pregoeiro

Luiz Frederico Feitosa Oliveira
BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: af6ac18dc5a4fb3c10c9e3c8316fdfa4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 167/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 246/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-31404/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  246/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de produtos médico-hospitalares, com a finalidade de atender as
Unidades da Rede de Saúde da SEMUS, especificado no item 45 do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º
246/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ Nº: 28.387.424/0001-70 TELEFONE: (62) 3981-1300
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ENDEREÇO: Rua 9, Quadra 55ª, Lt 9, Vila Brasília, Aparecida de
Goiânia/GO, CEP: 74.911-080 E-MAIL: licitacao02@mmedicamentos.com.br

VALOR TOTAL: R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Rubens Batista Mendanha

RG: 89497361 SESP/PR CPF: 068.277.449-90

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

45

Lâmina de bisturi descartável em aço inoxidável,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada,
perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.
Estéril, em embalagem individual, em alumínio
hermeticamente fechado, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade. Número: 11
Marca: DESCARPAK
Fabricante: SUZHOU KYUAN MEDICAL APPARATUS
CO., LTD. - CHINA

UND 30.000 0,34 10.200,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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;
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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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 20 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS
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Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Igor Manoel Sousa Rocha
Membro/Pregoeiro

Rubens Batista Mendanha
M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 28c992d07a8fefd3c2fd2d5a6113677c

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 168/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 246/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-31404/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  246/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de produtos médico-hospitalares, com a finalidade de atender as
Unidades da Rede de Saúde da SEMUS, especificados nos itens 12, 13 e 14  do  Anexo I -  Termo de Referência, do Edital do Pregão
Eletrônico n.º 246/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA

CNPJ Nº:  29.057.136/0001-10 TELEFONE: (41) 4101-4736

ENDEREÇO: R. Florida, 344 – Barreirinha - Curitiba – PR, Cep:
82560-130 E-MAIL: licitacao@surgicalmedi.com

VALOR TOTAL: R$ 324.387,50 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos)

REPRESENTANTE LEGAL: Karla Pricila Lopes Soares

RG: 8912510-3 SESP/PR CPF: 050.422.129-90

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

12

Cânula para biópsia e aspiração de medula óssea,
com empunhadora anatômica, extrator em aço inoxidável,
alta eficiência no corte, descartável, estéril e apirogênica.
Embalagem individual, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização, data de validade
e registro em Órgão competente. Tamanho 08G x 10cm.
Marca: SAFE&SOFT
Fabricante: GERMAN MEDICAL TECHNOLOGY

UND 1.875 71,63 134.306,25
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13

Cânula para biópsia e aspiração de medula óssea,
com empunhadora anatômica, extrator em aço inoxidável,
alta eficiência no corte, descartável, estéril e apirogênica.
Embalagem individual, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização, data de validade
e registro em Órgão competente. Tamanho 08G x 10cm.
Marca: SAFE&SOFT
Fabricante: GERMAN MEDICAL TECHNOLOGY

UND 625 71,63 44.768,75

14

Cânula para biópsia e aspiração de medula óssea,
com empunhadora anatômica, extrator em aço inoxidável,
alta eficiência no corte, descartável, estéril e apirogênica.
Embalagem individual, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização, data de validade
e registro em Órgão competente. Tamanho 11G x 10cm
Marca: SAFE&SOFT
Fabricante: GERMAN MEDICAL TECHNOLOGY

UND 1.875 77,50 145.312,50

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:

SãO LUíS/MA * QUARTA * 22 DE MARçO DE 2023 ANO XLIII * Nº 323 * ISSN 2764-8958

62/77 Documento  assinado  com  certificado  digital  e  carimbo  de  tempo,
conforme  Instrução  Normativa  Nº  70/2021  do  TCE/MA.

Este  documento  pode  ser  verificado  no  endereço  eletrônico
https://diariooficial.saoluis.ma.gov.br



 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 20 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Igor Manoel Sousa Rocha
Membro/Pregoeiro

Karla Pricila Lopes Soares
SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
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Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 680f9bd8e214d99a9afb27a8c7baea4b

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 170/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 246/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-31404/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  246/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de produtos médico-hospitalares, com a finalidade de atender as
Unidades da Rede de Saúde da SEMUS, especificado no item 16 do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º
246/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ Nº: 29.992.682/0001-48 TELEFONE: (21) 2558-1960

ENDEREÇO: Rua Av. Augusto, Bairro: Glória, nº 156, Lj A/B, Rio
de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-040 E-MAIL: licita.rj3@ecomed.com.br

VALOR TOTAL: R$ 202.725,00 (duzentos e dois mil setecentos e vinte e cinco reais)

REPRESENTANTE LEGAL: Derek Flinter Kircher

RG: 08610348-8 IFP/RJ CPF: 977.335.717-15

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

16

Cânula para biópsia (Mielograma), com extremidade
distal cônica, empunhadora anatômica e mandril
trifacetado. Estéril, embalagem individual, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização,
data de validade e registro em Órgão competente.
Tamanho: 14G x 52mm (Com variação ± 2 mm para mais
ou para menos).
Marca: ARGON
Fabricante:ARGON

UND 1.875 108,12 202.725,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante
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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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
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de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 20 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Igor Manoel Sousa Rocha
Membro/Pregoeiro

Derek Flinter Kircher
ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: 4e2f1ee3382455e81b0e084357781064

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 171/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 246/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-31404/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  246/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
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1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de produtos médico-hospitalares, com a finalidade de atender as
Unidades  da  Rede  de  Saúde  da  SEMUS,  especificados  nos  itens  38  e  44  do  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  do  Edital  do  Pregão
Eletrônico n.º 246/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: BRASIL MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ Nº: 31.282.018/0001-57 TELEFONE: (11) 3617-4331

ENDEREÇO: Rua Coriolano, nº 2.000 SLJ 1º andar – Vila Romana,
São Paulo/SP, CEP: 05.047-002 E-MAIL: licitacao@kffbrasilmed.com.br

VALOR TOTAL: R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais)

REPRESENTANTE LEGAL: José Wallace de Andrade Sousa

RG: 54387247-6 SSP/SP CPF: 446.383.338-85

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

38

Kit de cateter duplo lúmen, venoso central para infusão,
parenteral, 5Fr x 15cm (com variação ± 1 cm para mais ou
para menos), em poliuretano, radiopaco, graduado em
centímetros, com redutor de sutura, fio guia metálico,
cânula de punção, dilatador de veia, seringa de 5ml luer
lock.
Marca: KFF
Fabricante: KFF S.A

UND 1.250 68,00 85.000,00

44

Kit de Reposição, com cilindro montado e cateter de
insersão para o sistema de ligadura de varizes, compatível
com o item 42
Marca: KFF
Fabricante: KFF S.A

UND 1.250 300,00 375.000,00

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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.
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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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
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8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 20 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Igor Manoel Sousa Rocha
Membro/Pregoeiro

José Wallace de Andrade Sousa
BRASIL MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: ed1944a97003245b32e4844c9bea308d

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 173/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 246/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-31404/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  246/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de produtos médico-hospitalares, com a finalidade de atender as
Unidades da Rede de Saúde da SEMUS, especificados nos itens 15, 17 e 18  do  Anexo I -  Termo de Referência, do Edital do Pregão
Eletrônico n.º 246/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA

CNPJ Nº: 33.851.567.0001-20 TELEFONE: (51) 3907-6200 (51) 3516-0754

ENDEREÇO: Av. Juca Batista, 1231 sala 202, Ipanema Porto
Alegre/RS CEP: 91770-001 E-MAIL: uniao@uniaosulcomercial.com.br

VALOR TOTAL: R$ 296.662,50 (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos)

REPRESENTANTE LEGAL: Doglas Caetano Nunes Ribeiro
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RG: 1103318943 SSP/DI/RS CPF: 026.509.260-40

 
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 ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

15

Cânula para biópsia e aspiração de medula óssea,
com empunhadora anatômica, extrator em aço inoxidável,
alta eficiência no corte, descartável, estéril e apirogênica.
Embalagem individual, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização, data de validade
e registro em Órgão competente. Tamanho 11G x 10cm.
Marca: HOSPILINE
Fabricante: M.D.L. SRL

UND 625 131,22 82.012,50

17

Cânula para biópsia (Mielograma), com extremidade
distal cônica, empunhadora anatômica e mandril
trifacetado. Estéril, embalagem individual, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização,
data de validade e registro em Órgão competente.
Tamanho: 14G x 52mm (Com variação ± 2 mm para mais
ou para menos).
Marca: HOSPILINE
Fabricante: M.D.L. SRL

UND 625 85,86 53.662,50

18

Cânula para biópsia (Mielograma), com extremidade
distal cônica, empunhadora anatômica e mandril
trifacetado. Estéril, embalagem individual, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização,
data de validade e registro em Órgão competente.
Tamanho: 16G x 52mm (Com variação ± 2 mm para mais
ou para menos).
Marca: HOSPILINE
Fabricante: M.D.L. SRL

UND 1.875 85,86 160.987,50

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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
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5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 
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.
 
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 III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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
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Lei nº 8.666, de 1993
 
Para firmeza e validade do pactuado, eu, Ana Paula Costa Nunes, 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), 20 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS

Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Igor Manoel Sousa Rocha
Membro/Pregoeiro

Doglas Caetano Nunes Ribeiro
UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: cae547a1c0a9c19c393acc5cbdb08c15

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 175/2023/CPL/PMSL/MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 246/2022 – CPL/PMSL/MA
 
PROCESSO N.º 040-31404/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São Luís - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:  Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
 
Pelo  presente  instrumento,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUÍS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº
06.307.102/0001-30, 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
11,  quadra  09  -  Calhau  -  São  Luís/MA,  neste  ato  representada  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Washington  Ribeiro  Viégas  Netto,  CPF  Nº
492.891.363-91,  considerando  o  julgamento  do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º  246/2022/CPL/PMSL 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(s)
quantidade(s) cotada(s), 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:
 
1. DO OBJETO
 
A presente Ata tem como objeto o registro de preços para aquisição de produtos médico-hospitalares, com a finalidade de atender as
Unidades  da  Rede  de  Saúde  da  SEMUS,  especificados  nos  itens  19  e  21  do  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  do  Edital  do  Pregão
Eletrônico n.º 246/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 
Parágrafo Único – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,  facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA:  UNIT – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ Nº: 66.969.262/0001-77 TELEFONE: (11) 5536-9331

ENDEREÇO: Rua: Baronesa de Bela Vista,346 – Jardim Aeroporto,
São Paulo Estado: SP CEP: 04612-001 E-MAIL: unit.licitacoes@terra.com.br

VALOR TOTAL: R$ 95.512,50 (noventa e cinco mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos)

REPRESENTANTE LEGAL: Neide da Silva Vieira

RG: 19.755.267-5 CPF: 118.969.258-98

 
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:
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNI VALOR TOTAL

19

Cânula para biópsia (Mielograma), com extremidade
distal cônica, empunhadora anatômica e mandril
trifacetado. Estéril, embalagem individual, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização,
data de validade e registro em Órgão competente.
Tamanho: 16G x 52mm (Com variação ± 2 mm para mais
ou para menos).
Marca: UNIT
Fabricante: UNIT

UND 625 79,92 49.950,00

21

Cânula para biópsia (Mielograma), com extremidade
distal cônica, empunhadora anatômica e mandril
trifacetado. Estéril, embalagem individual, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização,
data de validade e registro em Órgão competente.
Tamanho: 18G x 75 mm.
Marca: UNIT
Fabricante: UNIT

UND 625 72,90 45.562,50

 
3. DA VALIDADE DA ATA
 
3.1. 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, não podendo ser prorrogada.
 
4. DO CADASTRO RESERVA
 
4.1. 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 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata,
nas hipóteses previstas nos itens 5.7 e 5.9.
 
5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
 
5.1. 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 Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),  observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II 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 Órgão 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:
 
5.5.1.  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.
 
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.
 
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
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5.7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
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.
 
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:
 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
 
5.9.2. A pedido do fornecedor. 
 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame licitatório,  mediante  anuência  do  Órgão  Gerenciador,
respeitadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
 
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 Órgão
Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
 
6.3. 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 Órgão(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 Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independentemente do número de Órgãos Não
Participantes que aderirem.
 
6.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o Órgão Gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
 
6.5. Ao Órgão 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 Órgão Gerenciador.
 
6.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 
7. DAS PENALIDADES
 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 
7.1.1. As sanções 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 53.647/19.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS
 
8.1. 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.
 
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, Ana Paula Costa Nunes, 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), 20 de março de 2023.

Washington Ribeiro Viégas Netto
Presidente da CPL
 
 

Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior
Secretário Municipal de Saúde/SEMUS
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Ana Paula Costa Nunes
Assessora de Planejamento Estratégico

Igor Manoel Sousa Rocha
Membro/Pregoeiro

Neide da Silva Vieira
UNIT – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Publicado por: ANA PAULA COSTA NUNES
Código identificador: dae781f62e7f588a85e740860c2a9680

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PORTARIA CGM Nº 1.390 DE 21 DE MARÇO DE 2023 - PATRICIA
BARBOSA BORGES DAMES -DIÁRIAS

O  CONTROLADOR-GERAL  DO  MUNICÍPIO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, de acordo com a Lei 4.114/2002, de 23 de
dezembro de 2002,
 
R E S O L V E:
 
Conceder 3,1/2 (três diárias e meia) ao Membro CPPC/DAS-3, PATRICIA
BARBOSA BORGES DAMES, matrícula nº 40657, para pagamento de
despesas decorrentes do seu deslocamento para a cidade de Porto
Alegre/RS, onde participará do II FORÚM DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS DOS MUNICIPIOS,  no período de 27 e 28 de março de
2023.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
 SERGIO MOTTA
 Controlador Geral do Município

Publicado por: RODRIGO BRUNO MAMEDE DE PAIVA
Código identificador: ca5536b5d5e419574e09363e6cd19f49

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO -
FUMPH

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023

PROCESSO  ADMINISTRATIVO:  6.214/2023;  DISPENSA  DE
LICITAÇÃO  Nº  04/2023;  ÓRGÃO:  FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE
PATRIMÔNIO  HISTÓRICOFUMPH;  CNPJ  Nº  07.524.968/0001-66;
FAVORECIDO: PINHEIRO E SILVA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA (L.
P.  COMÉRCIO  E  CONFECÇÕES);  CNPJ  Nº  15.188.463/0001-04;
FUNDAMENTO  LEGAL:  Art.  24,  II  da  Lei  nº  8.666/93;  OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços
de  banners,  troféus  personalizados  e  certificados  para  atender  às
necessidades  desta  Fundação  Municipal  de  Patrimônio  Histórico  -
FUMPH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste  instrumento,  sob demanda;  VALOR:  R$  11.655,25 (onze mil,
seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos); DATA:
20/03/2023. PRESIDENTE: Kátia Santos Bogéa.

Publicado por: ISRAEL FERNANDO SILVA SOUSA
Código identificador: 68bdef7348c7ba2914c5d8f58173718f

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CMSL

PORTARIA N° 035/2023

O SECRETÁRIO  ADMINISTRATIVO DA  CÂMARA MUNICIPAL  DE
SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo

n° 0.259/2023 e Parecer n° 030/2023.
 
RESOLVE

Art. 1°- Conceder a servidora Maria das Dores Maia Couto, Matrícula
n° 01172, Técnico Legislativo de Administração, 90 (noventa) dias de
Licença Prêmio, referente ao 6° Quinquênio, no período de 03/04/2023
a 03/07/2023.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 13 de março
de 2023.

Caio Anderson Cimas de Morais Lima
Secretário Administrativo

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE
Código identificador: 70d53af9b76d81924d51ce3fed603c47

PORTARIA N° 036/2023

O SECRETÁRIO  ADMINISTRATIVO DA  CÂMARA MUNICIPAL  DE
SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo
n° 0.273/2023 e Parecer n° 028/2023.
 
RESOLVE

Art.  1°-  Conceder  a  servidora  Mary  Lucy  Cavalcante  Soares
Nogueira,  Matrícula  n°  3492-1,  Arquivista,  90  (noventa)  dias  de
Licença Prêmio, referente ao 3° Quinquênio, no período de 03/04/2023
a 03/07/2023.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 13 de março
de 2023.

Caio Anderson Cimas de Morais Lima
Secretário Administrativo

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE
Código identificador: bb93118bb91cab89ddd03cf3945295c8

PORTARIA N° 037/2023

O SECRETÁRIO  ADMINISTRATIVO DA  CÂMARA MUNICIPAL  DE
SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo
n° 0.283/2023 e Parecer n° 032/2023.
 
RESOLVE

Art. 1°- Conceder a servidora Maria do Socorro Silva Alves, Matrícula
n° 3072-1, Técnico em Assessoramento Legislativo, 90 (noventa) dias
de  Licença  Prêmio,  referente  ao  4°  Quinquênio,  no  período  de
03/04/2023 a 03/07/2023.
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DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 13 de março
de 2023.

Caio Anderson Cimas de Morais Lima
Secretário Administrativo

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE
Código identificador: 6ebb17d0fb08d02fa2e99a7edfe7cee5

PORTARIA N° 038/2023

O SECRETÁRIO  ADMINISTRATIVO DA  CÂMARA MUNICIPAL  DE
SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo
n° 0.383/2023 e Parecer n° 026/2023.
 
RESOLVE

Art. 1°- Conceder a servidora Lêda Maria Almeida Bastos Martins,
Matrícula  n°  1312-1,  Técnico  Legislativo  em  Administração,  90
(noventa)  dias  de  Licença  Prêmio,  referente  ao  5°  Quinquênio,  no
período de 03/04/2023 a 03/07/2023.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 13 de março
de 2023.

Caio Anderson Cimas de Morais Lima
Secretário Administrativo

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE
Código identificador: bf59fd52524e6163ea3b310027434aa2

PORTARIA N° 042/2023

O SECRETÁRIO  ADMINISTRATIVO DA  CÂMARA MUNICIPAL  DE
SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo
n° 0.331/2023 e Parecer n° 038/2023.
 
RESOLVE

Art. 1°- Conceder a servidora Solange Gomes Varela, Matrícula n°
1022-1, Técnico em Assessoramento Legislativo, 90 (noventa) dias de
Licença Prêmio, referente ao 8° Quinquênio, no período de 03/04/2023
a 03/07/2023.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 16 de março
de 2023.

Caio Anderson Cimas de Morais Lima
Secretário Administrativo

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE
Código identificador: 049c54914fd216205efca869ce92d176

PORTARIA N° 043/2023

O SECRETÁRIO  ADMINISTRATIVO DA  CÂMARA MUNICIPAL  DE
SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo
n° 0.333/2023 e Parecer n° 041/2023.
 
RESOLVE

Art. 1°- Conceder a servidora Isidoria de Jesus Martins Pinheiro,
Matrícula  n°  1152-1,  Técnico  em  Assessoramento  Legislativo,  90
(noventa)  dias  de  Licença  Prêmio,  referente  ao  7°  Quinquênio,  no
período de 03/04/2023 a 03/07/2023.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 16 de março
de 2023.

Caio Anderson Cimas de Morais Lima
Secretário Administrativo

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE
Código identificador: ba529aae84626ad212fffa8e4ba3a116

PORTARIA N° 044/2023

O SECRETÁRIO  ADMINISTRATIVO DA  CÂMARA MUNICIPAL  DE
SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo
n° 0.324/2023 e Parecer n° 037/2023.
 
RESOLVE

Art. 1°- Conceder ao servidor Antonio Justino Castro, Matrícula n°
3202-1, Serviços Gerais, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, referente
ao 2° Quinquênio, no período de 03/04/2023 a 03/07/2023.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 16 de março
de 2023.

Caio Anderson Cimas de Morais Lima
Secretário Administrativo

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE
Código identificador: 7a7012112f7cc0c5a3651cb761a81467

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 59/2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, 
 
R E S O L V E:
 
Art.  1º  -  Ratificar  a  Resolução  Administrativa  nº  001/2023,  de  03  de
janeiro  de  2023,  publicada  no  Diário  Oficial  do  Município  em  04  de
janeiro de 2023, para exonerar a servidora Salua Cristina de Sousa
Gedeon, matrícula 5353-2, do cargo em comissão de Chefe Dep. de
Consult. Téc. E Proc. Legislativo.
 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos  retroativos  a  partir  de  01  de  janeiro  de  2023,  conforme a
Resolução então ratificada.
 
Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
 
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
PALÁCIO “PEDRO NEIVA DE SANTANA”, em São Luís (MA), 20 de março
de 2023.
 
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA E SILVA
PRESIDENTE

Publicado por: MATHEUS BARBOSA SILVA VALE
Código identificador: e9301b7190cc597fdfa1f231eff66425
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EXPEDIENTE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

Imprensa Oficial do Município - Lei Nº 2.483/80

www.saoluis.ma.gov.br

Eduardo Salim Braide

Prefeito de São Luís

Enéas Garcia Fernandes Neto

Secretário de Governo

Mariana Miranda Cordeiro

Secretária de Administração

Natália Macedo da Silva
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