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Serviço Financeiro (Dezembro/2014)
SALÁRIO MÍNIMO (R$).....................................................................................724,00

TAXA SELIC (%)...................................................................................................................0,84

TJLP (% ao ano).....................................................................................................................5,00

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)...........................................................................0,5485

TR (% - 1º dia do mês).........................................................................................................0,0483

SALÁRIO MÍNIMO (R$)...................................................................................................1.100,00

TAXA SELIC (%).........................................................................................................................2,0

TJLP (% ao ano).........................................................................................................................4,39

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)............................................................................................0,1159  

TR (% - 1º dia do mês) ...........................................................................................................0,0000
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LEI Nº 5.562, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

Institui, no âmbito do município de Teresina, a 
Campanha Permanente “PEDAL SEGURO”, e 
dá outras providências. (*)

 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí 
Faço saber que o Plenário da Câmara Municipal de Teresina aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de Teresina, a 
campanha permanente “PEDAL SEGURO”, com os seguintes objetivos:

I - reduzir o número de acidentes que envolvam ciclistas;

II - orientar motoristas e pedestres a respeitarem os ciclistas no trânsito;

III - incentivar o uso responsável da bicicleta como meio de transporte;

IV - conscientizar sobre a necessidade do uso de equipamentos de seguran-
ça para a prática de ciclismo, especialmente de capacetes próprios e faixa 
colete reflexivo;

V - esclarecer sobre os riscos de uso de equipamento de baixa qualidade, 
recomendando o uso daqueles aprovados pela Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas - ABNT e pelo Instituto Nacional de Metrologia, qualidade e 
Tecnologia - INMETRO.

 Art. 2º Caberá ao Poder Executivo Municipal, através de seu ór-
gão competente, organizar as atividades a serem desenvolvidas para a rea-
lização da Campanha “PEDAL SEGURO” com o apoio de entidades civis 
privadas, tais como organizações não governamentais, podendo firmar par-
cerias com outras instituições públicas ou privadas, para fins desta Lei.

 Art. 3º As despesas decorrentes com a execução desta Lei cor-
rerão por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se 
necessário.

 Art. 4º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente 
Lei, no que couber.

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), 18 de janeiro de 
2021.

JOSÉ PESSOA LEAL
Prefeito de Teresina

Esta Lei foi sancionada e numerada aos dezoito dias do mês de janeiro do 
ano de dois mil e vinte e um.

ADOLFO JÚNIOR DE ALENCAR NUNES
Secretário Municipal de Governo

                
(*) Lei referente a Projeto de Lei aprovado em dezembro de 2020, de au-
toria da Vereadora Cida Santiago, em cumprimento à Lei Municipal nº 
4.221/2012.

LEI Nº 5.563, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre a leitura Bíblica nas escolas públi-
cas e privadas dos municípios de Teresina, e dá 
outras providências. (*)

 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí 
Faço saber que o Plenário da Câmara Municipal de Teresina aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º Fica facultado a leitura de trechos Bíblicos nas escolas pú-
blicas e privadas do Município de Teresina, visando o conhecimento cultural 
e os fatos históricos bíblicos.

 Parágrafo único. Em sendo adotado pela escola, a leitura dos 
trechos Bíblicos será feita, preferencialmente, no início das aulas nos dois 
turnos.

 Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no 
que couber.

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), 18 de janeiro de 
2021.

JOSÉ PESSOA LEAL
Prefeito de Teresina

Esta Lei foi sancionada e numerada aos dezoito dias do mês de janeiro do 
ano de dois mil e vinte um.

ADOLFO JÚNIOR DE ALENCAR NUNES
Secretário Municipal de Governo

(*) Lei referente a Projeto de Lei aprovado em dezembro de 2020, de autoria 
dos Vereadores Fábio Dourado e Gustavo de Carvalho, em cumprimento à 
Lei Municipal nº 4.221/2012.

LEI Nº 5.564, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

Institui, no âmbito do Município de Teresina o 
“PROGRAMA MUNICIPAL DE EQUOTERA-
PIA”, voltado para crianças e adultos com defi-
ciência física e/ou mental ou de distúrbio com-
portamental e às vítimas de acidentes e dá outras 
providências. (*)
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 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí 
Faço saber que o Plenário da Câmara Municipal de Teresina aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º Fica instituído, na forma estabelecida nesta Lei, o “PRO-
GRAMA MUNICIPAL DE EQUOTERAPIA”, voltado para pessoas com 
deficiências, distúrbios comportamentais e às vítimas de acidentes.

 Art. 2º O Programa de que trata esta Lei consiste em método 
terapêutico e educacional, utilizando o equino como instrumento interdisci-
plinar nas áreas de saúde, educação e equitação.

 Art. 3º O PROGRAMA MUNICIPAL DE EQUOTERAPIA será 
coordenado por órgão a ser indicado pelo Poder Executivo.

 Art. 4º Para os devidos fins desta Lei:

I – são consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; e

II – são considerados distúrbios comportamentais a agressividade e a hipe-
ratividade.

 Art. 5º A implementação da Equoterapia busca o desenvolvimen-
to de pessoas com deficiência ou necessidade especiais, pois seus praticantes 
apresentam evolução a nível físico e psíquico, no sistema nervoso central 
contribui para o desenvolvimento do equilíbrio, tônus, força muscular, cons-
cientização do próprio corpo, coordenação motora. O animal torna-se um 
agente facilitador para as diversas intervenções a serem estabelecidas com a 
finalidade de promover melhorias.

 Art. 6º O poder Executivo Municipal poderá firmar convênio e/
ou parceria com instituições públicas e/ou privadas visando à implantação 
do PROGRAMA MUNICIPAL DE EQUOTERAPIA.

 Art. 7º As despesas decorrentes com a execução desta Lei cor-
rerão por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se 
necessário.  

 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), 18 de janeiro de 
2021.

JOSÉ PESSOA LEAL
Prefeito de Teresina

Esta Lei foi sancionada e numerada aos dezoito dias do mês de janeiro do 
ano de dois mil e vinte um.

ADOLFO JÚNIOR DE ALENCAR NUNES
Secretário Municipal de Governo

(*) Lei referente a Projeto de Lei aprovado em dezembro de 2020, de autoria 
do Vereador Dr. Lázaro, em cumprimento à Lei Municipal nº 4.221/2012.

DECRETO Nº 20.561, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, 
no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, incisos XXIV e XXV, 
da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 1.485, de 15 de agosto de 
1975 (ETURB), com alterações posteriores, na Lei Complementar nº 2.959, 
de 26 de dezembro de 2000 (Lei de Organização Administrativa do Poder 
Executivo Municipal), com alterações posteriores; e no Decreto nº 20.359, 
de 1º de janeiro de 2021, resolve

 DESIGNAR

 JOÃO DE DEUS DUARTE NETO, CPF nº 006.687.983-35, 
para responder, até ulterior deliberação, pelo cargo de Presidente da Em-
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RATIFICAÇÃO no Diário Oficial do Município (DOM), para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se e Cumpra-se. Teresina-PI, 26 de 
setembro de 2017. KLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOS, 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
33/2017.Respaldado no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, bem 
como no Decreto Municipal nº 13.183, de 17.04.2013, informações, jus-
tificativas e demais documentos contidos no Processo nº 044.12288/2017/
SEMEC, de 11.07.2017, RATIFICO a contratação direta, mediante DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO, para a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOS-
PEDAGEM, com a empresa M B HOTELARIA E TURISMO LTDA, 
nome fantasia PALÁCIO DO RIO HOTEL, registrada sob o CNPJ nº 
11.595.485/0001-20, Avenida Ininga 1325, Jockey Clube, Teresina-PI, CEP 
64.048-110, telefone: (86) 4409-4600, neste ato representada por sua sócia 
administradora, ANA MARIA FÁTIMA DE MELO E BARROS, inscrito 
no CPF sob o nº 079.147.843-20, CI/RG nº 150891– SSP PI, residente e 
domiciliada na Av. Ininga, nº 1410, Jockey Clube, Teresina-PI, CEP 64048-
110, no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) que será pago 
com Recursos Próprios da PMT, fonte 0101, Classificação Orçamentária 
09001.12122.00172.099 – Administração da SEMEC, Elemento de Des-
pesa 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, de acordo 
com os serviços efetivamente prestados, mediante aceite expresso da CON-
TRATANTE. Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº. 
8.666/93 determino a publicação desta RATIFICAÇÃO no Diário Oficial 
do Município, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-
-se e Cumpra-se. Teresina (PI), 28 de setembro de 2017. KLEBER MON-
TEZUMA FAGUNDES DOS SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMEC.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
38/2017/SEMEC. Respaldado no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, 
bem como no Decreto Municipal nº 13.183, de 17.04.2013, informações, 
justificativas e demais documentos contidos no Processo nº 042.2488/2017/
SEMEC, de 30.06.2017, RATIFICO a contratação direta, mediante DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de recargas de tonners para impressoras a fim de 
viabilizar o desenvolvimento das atividades administrativas da sede desta 
Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, com a empresa IMPRESSÃO 

& CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA-EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.433.267/0001-26, 
Inscrição Estadual nº 19.467.282-4, à Rua Desembargador Pires de Castro, 
nº552, bairro Centro, CEP nº64.001-390, Teresina-PI,  telefone (86)2107-
0800/9945-3747, ora representada por seu sócio administrador ALISSON 
FONSECA LEITE, brasileiro, inscrito no CPF nº004.758.393-23 , RG 
nº2.732.291 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Deputado Alberto Luz, 
nº6699, Bairro Gurupi, CEP nº64091-170,Teresina-PI, no valor total de R$ 
34.402,00 (Trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais), que serão pagos 
com Recursos Próprios, através da Fonte – 0101, Classificação Orçamen-
tária: 09001.1212200172.099 – Administração da SEMEC, elemento de 
despesa 3390.30 – Material de consumo, 3390-39 – Outros Serviços de Ter-
ceiros Pessoa Jurídica, de acordo com os serviços e produtos efetivamente 
entregues, mediante aceite expresso da CONTRATANTE. Em cumprimento 
ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 determino a publica-
ção desta RATIFICAÇÃO no Diário Oficial do Município (DOM), para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se e Cumpra-se. Teresina-
-PI, 06 de outubro de 2017. KLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS 
SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC/PMT.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
39/2017. Respaldado no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, bem 
como no Decreto Municipal nº 13.183, de 17.04.2013, informações, justifi-
cativas e demais documentos contidos no Processo nº 044.16290/2017/SE-
MEC, de 27.09.2017, RATIFICO a contratação direta, mediante DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, para a LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
adequada para show musical dançante e apresentações artísticas em prol de 
evento em homenagem ao dia do professor, com a empresa J A COSTA 
EVENTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob 
nº 23.633.953/0001-92, com sede na cidade de Teresina-PI, à rua Arlindo 
Nogueira, nº 368 – sala 01, bairro centro, CEP 64001-290, tendo como em-
presária JOSEANE ALVES COSTA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob 
o nº 476.682.883-68, RG nº 4.309.799 SSP-MA, residente e domiciliada em 
Dom Pedro - MA, à rua Josias Alves, nº S/N, Camara, neste ato representada 
por seu procurador SIDARTA DO VALE CARVALHO, brasileiro, divorcia-
do, representante comercial, inscrito no CPF sob o nº 908.277.753-34, RG 
nº 1.969.852/SSP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina – PI, à 
rua David Caldas nº 2817, bairro Pio XII, no valor total de R$ 7.000,00 (sete 
mil reais) que será pago com Recursos Próprios da PMT, na Fonte (0101) 
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presa Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB – sem prejuízo  
das atribuições do cargo que ocupa – , tendo este Decreto efeitos a partir  
desta data.

 Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 1º de feve-
reiro de 2021.

JOSÉ PESSOA LEAL
Prefeito de Teresina

ADOLFO JÚNIOR DE ALENCAR NUNES
Secretário Municipal de Governo

PORTARIA Nº 137/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 
de junho de 2008, considerando a necessidade de convocação de Professor 
de Primeiro e de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas semanais para 
prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas, observado o disposto no 
art. 41, § 5º, da Lei nº 2.972/2001, com as alterações da Lei nº 4.018/2010, 
RESOLVE: Art. 1º. Renovar em caráter provisório, Tempo Integral do (a) 
Professor (a) de Segundo Ciclo, SUANARA DE ALMEIDA MACHADO 
DA PAZ, matrícula nº 35839 no(a)  E. M. CLIDENOR DE FREITAS SAN-
TOS, turno manhã, com regime de 20 (vinte) horas para prestar serviço em 
regime de 40 (quarenta) horas a partir de 04 de janeiro até 31 de julho de 
2021. Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria terá seus 
efeitos a partir da data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 21 de janeiro de 2021. Nouga Cardoso 
Batista, Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 138/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 
de junho de 2008, considerando a necessidade de convocação de Profes-
sor de Primeiro e de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas sema-
nais para prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas, observado o 
disposto no art. 41, § 5º, da Lei nº 2.972/2001, com as alterações da Lei 
nº 4.018/2010, RESOLVE: Art. 1º. Renovar em caráter provisório, Tempo 
Integral do (a) Professor (a) de Primeiro Ciclo, GARDENIA MARIA DE 
SOUSA, matrícula nº 3795, no(a)  E. M. ELIAS XIMENES DO PRADO 
JÚNIOR, turno tarde, com regime de 20 (vinte) horas para prestar serviço 
em regime de 40 (quarenta) horas a partir de 04 de janeiro até 31 de julho de 
2021. Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria terá seus 
efeitos a partir da data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 21 de janeiro de 2021. Nouga Cardoso 
Batista, Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 139/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 
de junho de 2008, considerando a necessidade de convocação de Professor 
de Primeiro e de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas semanais 
para prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas, observado o dis-
posto no art. 41, § 5º, da Lei nº 2.972/2001, com as alterações da Lei nº 
4.018/2010,  RESOLVE: Art. 1º. Renovar em caráter provisório, Tempo In-
tegral do (a) Professor (a) de Segundo Ciclo, JERSONIAS MARINHO DE 
ARAUJO, matrícula nº 78644, no(a)  E. M. ANTILHON RIBEIRO SOA-
RES, turno tarde, com regime de 20 (vinte) horas para prestar serviço em 
regime de 40 (quarenta) horas a partir de 04 de janeiro até 31 de julho de 
2021. Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria terá seus 
efeitos a partir da data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 21 de janeiro de 2021. Nouga Cardoso 
Batista, Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 140/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 
de junho de 2008, considerando a necessidade de convocação de Professor 
de Primeiro e de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas semanais para 
prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas, observado o disposto no 
art. 41, § 5º, da Lei nº 2.972/2001, com as alterações da Lei nº 4.018/2010, 
RESOLVE: Art. 1º. Renovar em caráter provisório, Tempo Integral do (a) 

Professor (a) de Primeiro Ciclo, MARIA JOSE DE SOUSA, matrícula nº 
4738, no(a)  CMEI ANGELIM IV, turno manhã, com regime de 20 (vinte) 
horas para prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas a partir de 04 
de janeiro até 31 de julho de 2021. Art. 2º. Revogadas as disposições em 
contrário, esta Portaria terá seus efeitos a partir da data de sua publicação. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 21 de 
janeiro de 2021. Nouga Cardoso Batista, Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 141/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 
de junho de 2008, considerando a necessidade de convocação de Profes-
sor de Primeiro e de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas sema-
nais para prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas, observado o 
disposto no art. 41, § 5º, da Lei nº 2.972/2001, com as alterações da Lei 
nº 4.018/2010, RESOLVE: Art. 1º. Renovar em caráter provisório, Tempo 
Integral do (a) Professor (a) de Segundo Ciclo, JOCILENE VIEIRA LEAL 
FURTUNATO, matrícula nº 50704, no(a)  E. M. AREOLINO LEONCIO 
DA SILVA, turno tarde, com regime de 20 (vinte) horas para prestar serviço 
em regime de 40 (quarenta) horas a partir de 04 de janeiro até 31 de julho de 
2021. Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria terá seus 
efeitos a partir da data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 21 de janeiro de 2021. Nouga Cardoso 
Batista, Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 142/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 
de junho de 2008, considerando a necessidade de convocação de Profes-
sor de Primeiro e de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas sema-
nais para prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas, observado o 
disposto no art. 41, § 5º, da Lei nº 2.972/2001, com as alterações da Lei 
nº 4.018/2010, RESOLVE: Art. 1º. Renovar em caráter provisório, Tempo 
Integral do (a) Professor (a) de Segundo Ciclo, ANTUNINO DA SILVA, 
matrícula nº 78745, no(a)  E. M. PROFESSOR JOÃO PORFIRIO DE LIMA 
CORDÃO, turno manhã, com regime de 20 (vinte) horas para prestar servi-
ço em regime de 40 (quarenta) horas a partir de 04 de janeiro até 31 de julho 
de 2021. Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria terá 
seus efeitos a partir da data de sua publicação. GABINETE DO SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 21 de janeiro de 2021. Nouga 
Cardoso Batista, Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 143/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 
de junho de 2008, considerando a necessidade de convocação de Professor 
de Primeiro e de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas semanais para 
prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas, observado o disposto no 
art. 41, § 5º, da Lei nº 2.972/2001, com as alterações da Lei nº 4.018/2010, 
RESOLVE: Art. 1º. Renovar em caráter provisório, Tempo Integral do (a) 
Professor (a) de Segundo Ciclo, LUCAS SILVA DE CARVALHO, matrícula 
nº 35760, na função de apoio na Divisão de Avaliação , no(a) SECRETA-
RIA EXECUTIVA DE ENSINO, turno manhã, com regime de 20 (vinte) 
horas para prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas a partir de 01 de 
janeiro até 31 de dezembro de 2021. Art. 2º. Revogadas as disposições em 
contrário, esta Portaria terá seus efeitos a partir da data de sua publicação. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 22 de 
janeiro de 2021. Nouga Cardoso Batista, Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 144/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 
de junho de 2008, considerando a necessidade de convocação de Professor 
de Primeiro e de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas semanais para 
prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas, observado o disposto no 
art. 41, § 5º, da Lei nº 2.972/2001, com as alterações da Lei nº 4.018/2010, 
RESOLVE: Art. 1º. Renovar em caráter provisório, Tempo Integral do (a) 
Professor (a) de Segundo Ciclo, JOANA SOARES RODRIGUES, matrícula 
nº 4650, no(a) E. M. MOCAMBINHO, turno tarde, com regime de 20 (vin-
te) horas para prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas a partir de 
04 de janeiro até 31 de julho de 2021. Art. 2º. Revogadas as disposições em 
contrário, esta Portaria terá seus efeitos a partir da data de sua publicação. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 22 de 
janeiro de 2021. Nouga Cardoso Batista, Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 145/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 
de junho de 2008, considerando a necessidade de convocação de Profes-
sor de Primeiro e de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas semanais 
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para prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas, observado o disposto 
no art. 41, § 5º, da Lei nº 2.972/2001, com as alterações da Lei nº 4.018/2010, 
RESOLVE: Art. 1º. Renovar em caráter provisório, Tempo Integral do (a) Pro-
fessor (a) de Segundo Ciclo, LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA, matrícula nº 
35859, no(a) E. M. EURIPEDES DE AGUIAR, turno tarde, com regime de 20 
(vinte) horas para prestar serviço em regime de 40 (quarenta) horas a partir de 04 
de janeiro até 31 de julho de 2021. Art. 2º. Revogadas as disposições em contrá-
rio, esta Portaria terá seus efeitos a partir da data de sua publicação. GABINETE 
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 22 de janeiro de 2021. 
Nouga Cardoso Batista, Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 146/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 de junho 
de 2008, considerando a necessidade de convocação de Professor de Primeiro e 
de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas semanais para prestar serviço 
em regime de 40 (quarenta) horas, observado o disposto no art. 41, § 5º, da Lei nº 
2.972/2001, com as alterações da Lei nº 4.018/2010, RESOLVE: Art. 1º. Reno-
var em caráter provisório, Tempo Integral do (a) Professor (a) de Segundo Ciclo, 
SANDRA RAQUEL MACEDO ALMEIDA, matrícula nº 45884, no(a) E. M. 
MOCAMBINHO, turno tarde, com regime de 20 (vinte) horas para prestar ser-
viço em regime de 40 (quarenta) horas a partir de 04 de janeiro até 31 de julho 
de 2021. Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria terá seus 
efeitos a partir da data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 22 de janeiro de 2021. Nouga Cardoso Batista, 
Secretário Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 147/2021/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 05 de junho 
de 2008, considerando a necessidade de convocação de Professor de Primeiro e 
de Segundo Ciclo em regime de 20 (vinte) horas semanais para prestar serviço 
em regime de 40 (quarenta) horas, observado o disposto no art. 41, § 5º, da 
Lei nº 2.972/2001, com as alterações da Lei nº 4.018/2010, RESOLVE: Art. 1º. 
Renovar em caráter provisório, Tempo Integral do (a) Professor (a) de Segundo 
Ciclo, CINTHIA SILVA COELHO, matrícula nº 37391, no(a) E. M. PARQUE 
PIAUI , turno manhã, com regime de 20 (vinte) horas para prestar serviço em 
regime de 40 (quarenta) horas a partir de 04 de janeiro até 31 de julho de 2021. 
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria terá seus efeitos a 
partir da data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, em 22 de janeiro de 2021. Nouga Cardoso Batista, Secretário 
Municipal de Educação.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO QUARTO ADITIVO AO TERMO 
DE COLABORAÇÃONº 08/2018. PROCESSO Nº 00049.007501/2020-
36. CONCEDENTE: SECRETARIAMUNICIPAL DE CIDADANIA, AS-
SISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI, CNPJ: 
06.554.869/0001-64. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FAZENDA 
DA PAZ, CNPJ N° 01834051000181. OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VI-
GÊNCIA DA PARCERIA PREVISTA NA CLÁUSULADÉCIMA QUARTA 
DO TERMO DE COLABORAÇÃO, POR MAIS 12 (MESES).VIGÊNCIA: 
12 MESES A CONTAR DE CONTAR DE 19 DE JANEIRO DE 2020 À19 
DE JANEIRO DE 2021. SIGNATÁRIOS: ELIANA CÂMPELO LAGO, CPF 
22902848315. ENEIDA MARIA MEDEIROS LUSTOSA, CPF: 37444883300.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO AO TERMO 
DE COLABORAÇÃO Nº 12/2018. PROCESSO Nº 00049.007506/2020-95 
- SEI. CONCEDENTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, AS-
SISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI, CNPJ: 
06.554.869/0008-30. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIA-
ÇÃO DIVINA PROVIDÊNCIA - CASA SÃO JOSÉ, CNPJ Nº 41.256.976/0001-
16. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PROR-
ROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2018. 
VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DO TERMO DE COLABORAÇÃO FICA PRORROGADA POR MAIS 12 
(DOZE) MESES A CONTAR DE 16/01/2021. DATA DE ASSINATURA: 14 
DE JANEIRO DE 2021. SIGNATÁRIOS: ELIANA CAMPÊLO LAGO, CPF: 
229.028.483-15. DIOGO ROGÉRIO DE SOUSA, CPF: 955.336.213-34.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO AO TERMO 
DE COLABORAÇÃO Nº 22/2018. PROCESSO Nº 00049.00007344/2020-07 
SEI. CONCEDENTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, AS-
SISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI, CNPJ: 
06.554.869/0008-30. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDA-
ÇÃO PADRE ANTÔNIO DE CIVIERO – FUNACI, CNPJ Nº 35.145.432/0001-
75. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO 

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
22/2018. VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO FICA PRORROGADA POR 
MAIS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) MESES A CONTAR DE 19/01/2021. 
DATA DE ASSINATURA: 15 DE JANEIRO DE 2021. SIGNATÁRIOS: ELIA-
NA CAMPÊLO LAGO, CPF: 229.028.483-15. PAULO CÉSAR DOS SANTOS 
CRUZ, CPF: 642.768.053-68. 

TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRA-
LIZADA Nº 001/2020 - SEMDUH/PMT. PROCESSOS: 00030.001949/2019-
58 - SEMDUH e 00094.000091/2021-70 (ANEXO: 00094.000092/2021-43) 
- SEMDUH. INTERESSADA: FUNDAÇÃO WALL FERRAZ - FWF. Objeto: 
Prorrogação por mais 06 (seis) meses da vigência do Termo de Execução Des-
centralizada nº 001/2020 - SEMDUH/PMT. Fundamentação Legal: Lei Federal 
nº 13.019/2014, Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 9.805/2009. 
Data: Teresina/PI, 29 de janeiro de 2021. Assinam o instrumento de prorrogação, 
o Eng.º Edmilson Ferreira dos Santos - Secretário da SEMDUH, e o Sr. Maykon 
Silva Oliveira - Presidente da FWF.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2020. Pregão Eletrônico Nº 
074/2020. Processo Administrativo Nº 045.03753/2020 – DVS. Validade: 12 
(DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL CON-
SUMO – QUENTINHAS Aos 04 dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
vinte, na Rua 1º de maio, 3006 - Aeroporto - Teresina – Telefax: (0xx86) 3228 
– 8746/8747, na sede da Fundação Municipal de Saúde – FMS/PMT, repre-
sentada por Manoel de Moura Neto, portador do R.G. nº 92.843 - PI e inscrito 
no CPF sob nº. 011.264.903-34 e as empresas qualificadas abaixo, nos termos 
da Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal Nº. 
9.175 de 02 de fevereiro de 2009 e das demais normas aplicáveis à espécie, 
resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pelo Prego-
eiro, às fls.173 e HOMOLOGADA sob fls.183, ambas do Processo Administra-
tivo Nº 045.03753/2020 – DVS referente ao Pregão para Registro de Preços nº. 
074/2020. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de abertura 
da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao fornecimento, as seguin-
tes cláusulas e condições: 1. DO OBJETO: O objeto desta Ata, Aquisição de 
refeições servidas em embalagem individual (quentinhas é o registro dos preços 
resultantes das negociações oriundas do Pregão Eletrônico nº. 074/2020, nos 
termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº. 8666/93, com o objetivo de dis-
ponibilizar para a FMS, preços para posterior e oportuna contratação, através de 
Registro de Preços, destinados a atender as necessidades da Fundação Munici-
pal de Saúde de Teresina, a serem entregues em sua totalidade, parceladamente 
ou não, conforme o objeto e a necessidade da FMS, sendo obrigação desta, o 
controle sobre os preços dos produtos, mantendo a equipe de controle devida-
mente informada sobre possíveis irregularidades. 1.1 - A aquisição do bem ob-
jeto desta licitação será solicitada diretamente a equipe gerenciadora da Ata de 
Registro de Preços, ficando estabelecido que é obrigação da empresa entregar o 
produto, sem a cobrança de encargos, alugueres ou ônus, de qualquer natureza, 
conforme a disposição dos, itens e subitens e ainda indicações constantes das 
relações do anexo I deste edital. 1.2 - Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) 
de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) a adotar todas e quaisquer 
providências que forem necessárias para assegurar a satisfatória prestação dos 
serviços objeto desta Ata, de forma que, em nenhuma hipótese, o abastecimento 
do almoxarifado sofra qualquer solução de continuidade. 1.3 - A FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE SAÚDE não se obriga a firmar as contratações que poderão 
advir do Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro preferência em igualdade de condições. 2. DA ADMINISTRAÇÃO 
DA PRESENTE DE REGISTRO DE PREÇOS:  2.1. A Administração ou ge-
renciamento da presente ata caberá a Diretoria em Vigilância em Saúde da Fun-
dação Municipal de Saúde de Teresina ou outro setor por ela designado. 3. DA 
SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO: 3.1 - Da Solicitação: A Administra-
ção deverá emitir Ordens de Fornecimento (OF), ou instrumento equivalente, 
contendo quantidade, discriminação do material, preço unitário e total e prazo 
de fornecimento, e a Nota de Empenho, ao detentor da Ata. 3.2 – Na OF ou do-
cumento equivalente deverá está declarado a Dotação Orçamentária que suprirá 
a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a Classificação Funcional e o Elemento 
de Despesa. 3.3 - Do Fornecimento: De posse dos documentos acima, o detentor 
da Ata, entregará o material requisitado nos prazos e conforme o cronograma 
disponibilizado no item 7 (local e prazo de entrega). 4. DO PREÇO, ESPECI-
FICAÇÃO E QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE CONSUMO: 4.1. Os 
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preços ofertados especificação, quantidade estimada de consumo médio anual, 
marca do produto empresa e representante legal encontram-se enunciados nesta 
ata. 5. DO PRODUTO O objeto fornecido deverá estar em perfeitas condições 
de utilização/consumo, e em total conformidade com as especificações constan-
tes do Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº. 074/2020. 6. VALIDADE DO 
REGISTRO DE PREÇOS: 6.1 - A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre 
o Município, representado pelo Presidente de FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FMS, ea(s) Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir 
da data de publicação da mesma no Diário Oficial do Município. 7. LOCAL E 
PRAZO DE ENTREGA: 7.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com 
as necessidades da FMS e emissão de ordem de fornecimento / empenho, como 
especificado a seguir: 7.2. A autorização de fornecimento / emissão do documen-
to de empenho e  entrega do mesmos ao fornecedor será de inteira responsabi-
lidade e iniciativa da Fundação Municipal de Saúde a partir das solicitações do 
setor solicitantes da licitação, cabendo à administração superior da FMS todos 
os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração, em comum 
acordo com os vencedores deste certame, formalizando conforme instrumentos 
cabíveis, nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas que possam res-
guardar direitos e obrigações futuras. 7.3.  A contratada ficará obrigada a fazer 
a entrega do material quando requisitado nos períodos das campanhas de vaci-
nação, em horário a serem pré-definidos pela Equipe Técnica responsável pela 
Execução do Projeto, considerando um prazo mínimo de 03 dias de antecedência 
para a Contratante solicitar possíveis alterações de entrega, mediante retirada/re-
cebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, conforme cronograma abaixo:

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para atualização da Caderneta de 
Vacinação da Criança e do Adolescente

DATA DA CAMPANHA QUANTIDADES DE QUENTINHAS - 
PREVISÃO

19 DE SETEMBRO 500

Campanha de Vacinação contra a Raiva

26 DE SETEMBRO – ZONAS URBANAS NORTE E LESTE

2.400
03 DE OUTUBRO - ZONAS URBANAS SUL E SUDESTE

17 DE OUTUBRO - ZONAS RURAIS NORTE LESTE

24 DE OUTUBRO - ZONAS RURAIS SUL E SUDESTE

.4. O local de entrega do objeto desta licitação deverá ser conforme empenho da 
Diretoria em Vigilância em Saúde/Gerência Epidemiológica da FMS (endereço 
conforme segue), correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 
do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada 
para recebimento:7.4.1. Diretoria em Vigilância em Saúde/Gerência Epidemio-
logica Av. Miguel Rosa N° 3948, Bairro Piçarra, Centro/Sul – Teresina Piauí, 
CEP: 64.001.490; telefone (86) 3215-7711, 32157735; e-mail: fms.geepi@hot-
mail.com.7.6. O transporte dos materiais deverá obedecer a critérios de modo a 
não afetar a identidade, qualidade, integridade das quentinhas.7.7. A entrega dos 
produtos ocorrerá por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do for-
necimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para 
recebimento.7.8. O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se 
constate real necessidade, no local e endereço indicados no subitem anterior, 
para verificação da conformidade do objeto com as condições, especificações e 
exigências do Edital. 7.9. A licitante vencedora assumirá inteira responsabilida-
de pela entrega em perfeitas condições dos produtos a ela adjudicados, compro-
metendo-se a substituir aqueles que comprovadamente apresentarem defei-
tos. 7.10. O objeto desta licitação será recebido nos seguintes termos: 7.10.1. 
Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade das quen-
tinhas com as especificações;7.10.2. Definitivamente, após a verificação da qua-
lidade e quantidade das quentinhas e consequente aceitação. Os produtos so-
mente serão considerados aceitos depois que se proceder à verificação das 
perfeitas condições físicas e de embalagens dos materiais, bem como das espe-
cificações em conformidade com o presente Edital. 7.11. Por ocasião da entrega, 
a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o 
cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de 
identificação oficial do servidor da Contratante responsável pelo recebimen-
to.7.12 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante pode-
rá:7.12.1- Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, de-
terminando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 7.12.2 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá 
fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo a ser esti-
pulado pela contratante, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado;7.12.3 - Se disser respeito à diferença de quantidade ou 
de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem pre-
juízo das penalidades cabíveis; 7.13.3.1 - Na hipótese de complementação, a 
Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no 
prazo determinado pela contratante, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado.7.14 - Outro prazo poderá ser acordado, desde 
que não restem prejuízos para a Administração.7.15 - O recebimento do objeto 
dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantida-
de e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo 
ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.8. DO PA-
GAMENTO:8.1. O pagamento, com recursos das fontes 1214 elementos de des-
pesas 339030, unidade 002, será feito por crédito em conta corrente no Banco do 
Brasil S.A., até o 30º (trigésimo) dia a contar da data da solicitação do pagamen-

to, a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor compe-
tente.8.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à FUNDA-
ÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação de pagamento, devidamente 
protocolado, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:8.2.1. Requeri-
mento, devidamente assinado, constando nome da empresa, número, valor da 
nota fiscal e dados bancários;8.2.2. Cópia legível do empenho8.2.3. Nota fiscal 
ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsável pelo 
recebimento do produto ou serviço à Fundação Municipal de Saúde, sanadas as 
irregularidades constatadas.8.2.4. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida 
pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualiza-
da.8.2.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente 
atualizado8.2.6. Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Esta-
dual e Municipal.8.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 8.2.8. Cópias 
do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços e Aditivos (quando houver)8.2.9. 
Caso a empresa não tenha representante local, deverá encaminhar via correios 
com AR, todos os documentos listados no subitem 8.2 para o PROTOCOLO da 
FMS, conforme endereço constante no Edital. Ou ainda poderá peticionar eletro-
nicamente o cadastro no website da Prefeitura Municipal de Teresina www.pmt.
pi.gov.br/teresinadigtal, para posteriormente peticionar o pagamento no link 
www.pmt.pi.gov.br/teresinensedigital/peticionamento-eletronico/.8.3. Ne-
nhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadim-
plência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou corre-
ção monetária (quando for o caso).8.4. Caso haja multa por inadimplemento 
contratual, será adotado o seguinte procedimento: a) A multa será descontada no 
valor total do respectivo contrato; e b) Se o valor da multa for superior ao valor 
devido pelo fornecimento do material, responderá o contratado pela diferença a 
qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra-
ção, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.8.5. Os pagamentos 
serão feitos através de depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA 
no Banco do Brasil S/A. Assim, deverá a CONTRATADA  indicar a agência, 
localidade, conta corrente, para que seja feito o crédito correspondente. Estas 
informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura. 8.6. Não será 
efetuado pagamento parcial de nota de empenho. 8.7. A(s) nota(s) de empenho 
deverá(ão) ser retirada(s) em até 5 (cinco) dias úteis após a convocação pelo 
setor competente da Fundação Municipal de Saúde - FMS. 9. DA AUTORIZA-
ÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO: 9.1. As 
solicitações dos produtos serão efetuadas pela: 9.1. GEAFA-DAB (Gerência de 
Assistência Farmacêutica da Diretoria de Atenção Básica): Rua Magalhães Fi-
lho, 1711, Bairro Marquês, Zona Norte, CEP 64.002-450; telefone (86) 3215-
9142; e-mail: fms.geafa@yahoo.com.br. 9.1 GEAFH-DAE (Gerência de Assis-
tência Farmacêutica da Diretoria de Atenção Especializada): Rua 13 de maio, 
2756, Bairro Vermelha, Zona Sul – Teresina Piauí, CEP: 64.018-285; telefone 
(86) 3218-2219; e-mail: farmaciafht@gmail.com. 9.2. CAF-HUT (Central de 
Abastecimento Farmacêutica da Gerência de Farmácia do Hospital de Urgência 
de Teresina - HUT): Rua 13 de maio, 2756, Bairro Vermelha, Zona Sul – Teresi-
na Piauí, CEP: 64.018-285; telefone (86) 3218-5719; e-mail: caf.hut@hotmail.
com. 10. DO CONTRATO: 10.1. Durante o prazo de validade do registro, a 
empresa detentora poderá ser convidada a firmar contratações de fornecimento, 
mediante autorização da Diretoria de Administração e Finanças - DAF, observa-
das as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações conti-
das na legislação pertinente. 10.2. A contratação com os fornecedores ou presta-
dores de serviço registrados será formalizada pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE SAÚDE através de contrato, emissão de nota de empenho de despesa, auto-
rização de compra ou outro instrumento equivalente. 10.3.  Aplica-se aos contra-
tos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, 
da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que 
couber. 11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 11.1. Proporcionar à 
CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obri-
gações decorrentes da licitação. 11.2. Fiscalizar e acompanhar a entrega do ob-
jeto licitado. 11.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência re-
lacionada com a entrega do objeto licitado, diligenciando nos casos que exigem 
providências corretivas. 11.4. Providenciar o pagamento à CONTRATADA, nos 
devidos prazos fixados no Edital. 12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATA-
DA: 12.1. A CONTRATATA obriga-se a fornecer o objeto licitado de acordo 
estritamente com as especificações descritas neste Edital, sendo de sua inteira 
responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimen-
to não estar em conformidade com as referidas especificações; 12.2.  Arcar com 
o pagamento de todas  as despesas decorrentes do objeto contratual até o local de 
entrega, inclusive descarga; 12.3. Substituir por outro objeto de iguais ou melho-
res condições, durante o período da garantia, aquele que apresente constantes 
defeitos sem ônus para FMS; 12.4. Todo o transporte a ser executado em função 
da entrega será de única e total responsabilidade da Contratada, correndo por sua 
conta e risco inclusive fretes, embalagens, carga e descarga; 12.5. Caso a Con-
tratada se recuse a cumprir as solicitações, de imediato, esta assumirá toda res-
ponsabilidade advinda da omissão; 12.6. Manter, durante toda a execução do 
contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as con-
dições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 13. DAS CONDI-
ÇÕES DE FORNECIMENTO: 13.1. Cada compra deverá ser efetuada mediante 
autorização da Diretoria de Administração e Finanças - DAF. 13.2.  O(s) 
fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro 
de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrô-

http://www.pmt.pi.gov.br/
http://www.pmt.pi.gov.br/
http://www.pmt.pi.gov.br/teresinensedigital/peticionamento-eletronico/
mailto:farmaciafht@gmail.com
mailto:caf.hut@hotmail.com
mailto:caf.hut@hotmail.com
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nico nº. 074/2020. 13.3. O ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos 
e despesas em decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus 
empregados e/ou prepostos, será de responsabilidade do concorrente que tiver 
seus preços registrados obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades de-
correntes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, re-
lacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumi-
das na ata de registro de preços. 14. DAS PENALIDADES: 14.1. No caso de 
inadimplemento de obrigação assumida pelo contratado, poderá a Administra-
ção aplicar as seguintes penalidades administrativas, observando o devido pro-
cesso legal: 14.1.1. Advertência; 14.1.2. Multa Compensatória; 14.1.3. Multa 
Moratória: 14.1.4. Suspenção Temporária; 14.1.5. Declaração de inidoneidade; 
14.1.6. Impedimentos de licitar e contratar; 14.2. A penalidade prevista no item 
14.1.6 poderá ser aplicada para a licitações que utilizarem a modalidade Pregão; 
14.3. A penalidade advertência somente será aplicada durante a vigência da ata 
ou contrato; 14.4. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo 
fixado pela Administração contratante, poderá ser aplicada multa moratória, à 
proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, observadas as 
seguintes condições: 14.4.1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso 
e poderá ser acumulada com quaisquer das penalidades previstas na Portaria 
123/19 (Regulamento Interno de aplicação de penalidades administrativas - 
Anexo X); 14.4.2. O percentual acumulado da multa de mora ficará a 20% (vin-
te por cento) da parcela em atraso; 14.4.3. O atraso injustificado em período su-
perior a 30 (trinta) dias poderá implicar a imposição de outras penalidades 
administrativas, bem como a rescisão do contrato, respeitado o direito ao contra-
ditório e ampla defesa; 14.5. Em contratos com mais de uma infração, a multa 
moratória e a multa compensatória, quando cabíveis, poderão ser cumuladas, 
desde que digam respeito a fatos diferentes; 14.6. No caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contratado, poderá ser aplicada multa compensatória de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou do contrato, sem pre-
juízo de outras penalidades; 14.7. Nas licitações na modalidade Pregão realiza-
das no âmbito da FMS, é obrigatória a instauração de procedimento administra-
tivo para aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar 
cabíveis quando da ocorrência das seguintes condutas: I- deixar de entregar do-
cumentação exigida para o certame; II- não celebrar o contrato ou a ata de regis-
tro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
III- apresentar documentação falsa exigida para o certame; IV- ensejar o retarda-
mento da execução do certame; V- não manter a proposta; VI- falhar ou fraudar 
na execução do contrato; VII- comportar-se de maneira inidônea; ou VIII- come-
ter fraude fiscal; §1º. Considera-se retardamento na execução do certame qual-
quer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento do certame, 
evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou ainda que atrase a assi-
natura do contrato ou ata de registro de preços;§2º. Considera-se não manter a 
proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu 
detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassifi-
cação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não 
esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que 
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento; §3º. Considera-se falhar na 
execução contratual o inadimplemento grave ou inescusável de obrigações assu-
midas pelo contratado; §4º. Considera-se fraudar na execução do contratual a 
prática de qualquer ato destinado a obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou 
mantendo em erro a Administração Pública; §5º. Considera-se comportar-se de 
maneira inidônea a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento 
do certame ou do contrato, tais como: frustrar ou fraudar o caráter competitivo 
do procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, 
induzir deliberadamente a erro no julgamento, prestar informações falsas, apre-
sentar documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou 
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de suas informações; 14.8. As mul-
tas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos 
devidos pela Fundação Municipal de Saúde ou cobradas diretamente da empre-
sa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as 
demais sanções previstas neste tópico, além de eventual indenização suplemen-
tar pelos prejuízos decorrentes do descumprimento deste Edital; 14.9. A aplica-
ção das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla de-
fesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei;14.10. As penalidades serão 
obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornece-
dores do Município de Teresina. No caso de impedimento do direito de licitar e 
contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por igual período. 15 – DAS 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:15.1.O objeto desta licitação 
será recebido nos seguintes termos:15.1.1. Provisoriamente, para efeito de pos-
terior verificação da conformidade do material com as especificações; 15.1.2. 
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e con-
sequente aceitação. 15.2Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever 
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do 
Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do 
Contratante responsável pelo recebimento. 15.3. Constatadas irregularidades no 
objeto contratual, o Contratante poderá:15.3.1. Se disser respeito à especifica-
ção, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindin-
do a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 15.3.2. Na hipótese de 
substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notifica-
ção por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 15.3.3. Se disser res-
peito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 15.3.4. Na hipó-

tese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 15.3.5. Outro 
prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízos para a Administração. 
15.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o 
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante 
Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável 
ou equipe designada. 16. READEQUAÇÃO DE PREÇOS: 16.1 Os preços re-
gistrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do Registro, admiti-
da a revisão quando houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro ini-
cial à Ata, nos termos da legislação que rege a matéria. 16.2 - Durante o período 
de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, res-
salvados, entretanto, a possibilidade de revisão dos preços vigentes conforme 
previsão editalícia ou em face da superveniência de normas federais ou munici-
pais aplicáveis à espécie. 16.3 - Para restabelecer a relação que as partes pactua-
ram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administra-
ção para a justa remuneração do fornecimento dos bens, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese 
de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências in-
calculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alta econô-
mica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor 
contratado e/ou registrado; 16.4 - Durante a vigência da Ata, os preços registra-
dos deverão permanecer compatíveis com os preços de mercado. Independente 
de provocação da FMS, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que 
temporária, a detentora obriga-se a comunicar a FMS o novo preço que substi-
tuirá o então registrado, podendo esta agir de ofício. 16.5 - Caso a detentora 
venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada 
à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevida-
mente. 17 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A Ata de Regis-
tro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas. 17.1 - Pela 
ADMINISTRAÇÃO, quando: 17.1.1 - A detentora não cumprir as obrigações 
constantes da Ata de Registro de Preços;17.1.2 - A detentora não formalizar 
contrato individual decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumen-
to equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justifi-
cativa. 17.1.3 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato de-
corrente do Registro de Preços; 17.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução 
total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro; 17.1.5 - Os 
preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a 
detentora não aceitar sua redução; 17.1.6 - Por razões de interesse público, devi-
damente motivadas e justificadas pela Administração;17.1.7 - Sempre que ficar 
constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou 
qualificação exigidas na licitação.17.1.8 - A comunicação de cancelamento do 
preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será feita pessoalmente ou 
por correspondência com aviso de recebimento à Detentora, juntando-se com-
provante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser igno-
rado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
por publicação no DOM/PI, pelo menos por uma vez, considerando-se cancela-
do o preço registrado dez dias após a publicação. 17.1.9 – Fica estabelecido que 
a detentora da ata deverão comunicar imediatamente a FUNDAÇÃO MUNICI-
PAL DE SAÚDE através da Comissão Permanente de Licitação e Gerência de 
Administração qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária 
e outras julgáveis necessárias para o recebimento de correspondência e outros 
documentos; 17.2 - Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escri-
to, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro 
de Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis. 17.2.1 - A solicitação da detento-
ra para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedên-
cia de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 
previstas na cláusula 7, caso não aceitas as razões do pedido. 17.2.2 - A rescisão 
ou suspensão da prestação dos serviços com fundamento no artigo 78, inciso XV 
(por fato da contratante), da Lei nº. 8666/93 deverá ser notificada expressamente 
a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 17.3 - A Administração, a seu 
critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, para 
assumirem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços, desde que 
concordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s) 
detentora(s). 18. DISPOSIÇÕES GERAIS: 18.1. O compromisso de aquisição 
de bens só estará caracterizado mediante recebimento da nota de empenho, con-
trato ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Registro de Preços. 18.2. 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE se obriga a utilizar exclusivamente o 
registro de preço, podendo cancelá-lo a qualquer momento, desde que julgue 
conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte do Município. 18.3. Os pedidos à detentora da 
Ata deverão ser efetuados através de ORDEM DE FORNECIMENTO e NOTA 
DE EMPENHO, protocolizados ou enviados através de “fac-símile” ou outra 
forma semelhante, deles constando: data, valor unitário e quantidade, local para 
entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, 
data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos proces-
sos de liquidação e de requisição. 18.4. A detentora fica obrigada a atender todos 
os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, e demais 
acréscimos necessários conforme disposição legal. 18.5. Caso o fornecimento 
do objeto não corresponda às especificações editalícias e desta Ata, serão rescin-
didos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e nesta Ata. 
18.6. O preço a ser pago pela contratante será o vigente na data em que o pedido 
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for entregue à detentora da Ata do Sistema Registro Preços, independentemente 
da data de entrega do produto no NUALP, ou de autorização de reequilíbrio 
econômico financeiro através da FMS, nesse intervalo de tempo. 18.7.  Na hipó-
tese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber o pedido, este 
deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se como 
efetivamente recebido na data 24 (vinte e quatro horas) da data da postagem, 
para todos os efeitos legais.18.8. A detentora da Ata de Registro de Preços deve-
rá comunicar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS/PMT, toda e 
qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização. 18.9. As alterações 
contratuais obedecerão à Lei nº. 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei 
nº. 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir. 18.10. Ao detentor da Ata 
cabe assegurar o fornecimento do material conforme definido na sua proposta e 
aceito pelo Pregoeiro, sem prejuízo de todas as disposições previstas no Código 
do Consumidor. 18.11. Os órgãos e entidades que não participarem do registro 
de preço, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão con-
sultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 18.12. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do for-
necimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações pre-
sentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 18.13. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere 
este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 18.14. O 
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exce-
der, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independen-
tes do número de órgão não participantes que aderirem. 18.15 – Após a autoriza-
ção do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
18.16 – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cum-
primento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplica-
ção, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decor-
rentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 18.17 - Para so-
lucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é competente, por for-
ça de lei, o Foro da Capital de Teresina, observadas as disposições constantes do 
§ 6º do artigo 32 da Lei nº. 8666/93. Teresina/PI, 04de setembro de 2020. Con-
tratante: Manoel de Moura Neto, Presidente da FMS.

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2020

L. PINHEIRO MENDES DE SOUSA C.N.P.J. 07.686.538/0001-40

RUA SÃO PEDRO, 3000 – BAIRRO ILHOTAS – CEP. 
64.001-260 – CENTRO - TERESINA - PIAUI Insc. Est 19.414.763-0

REPRES: LIDIANA PINHEIRO MENDES DE SOUSA Fone: 99909-0079

LOTE 01 – ITEM 1.1: Quentinhas acondicionadas em embalagem térmica e 
descartável, acompanhando garfo e faca descartáveis; e no mínimo 03 folhas de 
guardanapo macio 30x30. Cardápio: Maria Izabel ( com arroz tipo I e carne de 
sol) paçoca de carne de sol e frango assado na brasa. Os cortes de frango utili-
zados na preparação devem ser coxa, sobrecoxa ou peito. O Peso da quentinha 
deverá ser de no mínimo 550gr; assim distribuídos: 350 gramas na forma de 
frango, 150 gramas de “Maria Isabel (90 g de arroz cru + 60 gramas de carne 
seca) e 50 gramas de forma paçoca. QUANTIDADE: 2.900 (UNID). VALOR 
UNITÁRIO: R$ 13,95. VALOR TOTAL: R$ 40.455,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2020. Pregão Eletrônico Nº 
065/2020 Processo Administrativo Nº 045.02734/2020 – DAS. Validade: 12 
(DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE 
CONSUMO HOSPITALAR  (Colchonete). Aos  09   dias do mês de  SETEM-
BRO do ano de dois mil e vinte, na Rua 1º de maio, 3006 - Aeroporto - Teresina 
– Telefax: (0xx86) 3228 – 8746/8747, na sede da Fundação Municipal de Saúde 
– FMS/PMT, representada por Manoel de Moura Neto, portador do R.G. nº 
92.843 - PI e inscrito no CPF sob nº. 011.264.903-34 e as empresas qualificadas 
abaixo, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decre-
to Municipal Nº. 9.175 de 02 de fevereiro de 2009 e das demais normas aplicá-
veis à espécie, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcança-
da pelo Pregoeiro, às fls. 134e HOMOLOGADA sob fls.147, ambas do  
Processo Administrativo nº 045.02734/2020 – DAE, referente ao Pregão para 
Registro de Preços nº. 065/2020. Os preços registrados constam da planilha de 
preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao 
fornecimento, as seguintes cláusulas e condições: 1.0 DO OBJETO: O objeto 
desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão 
Eletrônico nº. 065/2020, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº. 
8666/93, com o objetivo de disponibilizar para a FMS, preços para posterior e 
oportuna contratação de Fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO HOSPI-
TALAR (Colchonete), na forma de Sistema de Registro de Preços, destinados a 
atender as necessidades dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, no âmbi-
to da Assistência Especializada do município de Teresina, conforme solicitação 
da Diretoria de Assistência Especializada - DAE, a serem entregues em sua tota-
lidade, parceladamente ou não, conforme o objeto e a necessidade da FMS, sen-
do obrigação desta, o controle sobre os preços dos produtos, mantendo a equipe 
de controle devidamente informada sobre possíveis irregularidades. 1.1 - A aqui-

sição do bem objeto desta licitação será solicitada diretamente a equipe geren-
ciadora da Ata de Registro de Preços, ficando estabelecido que é obrigação da 
empresa entregar o produto, sem a cobrança de encargos, alugueres ou ônus, de 
qualquer natureza, conforme a disposição dos, itens e subitens e ainda indica-
ções constantes das relações do anexo I deste edital. 1.2 - Desde a data da assi-
natura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) a adotar 
todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar a satisfató-
ria prestação dos serviços objeto desta Ata, de forma que, em nenhuma hipótese, 
o abastecimento do almoxarifado sofra qualquer solução de continuidade. 1.3 - 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE não se obriga a firmar as contrata-
ções que poderão advir do Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização 
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 2.0 DA AD-
MINISTRAÇÃO DA PRESENTE DE REGISTRO DE PREÇOS. 2.1. A Admi-
nistração ou gerenciamento da presente ata caberá a Diretoria de Assistência 
Especializada - DAE ou outro setor por ela designado. 3. DA SOLICITAÇÃO E 
DO FORNECIMENTO. 3.1 - Da Solicitação: A Administração deverá emitir 
Ordens de Fornecimento (OF), ou instrumento equivalente, contendo quantida-
de, discriminação do material, preço unitário e total e prazo de fornecimento, e 
a Nota de Empenho, ao detentor da Ata. 3.2 – Na OF ou documento equivalente 
deverá está declarado a Dotação Orçamentária que suprirá a despesa, contendo 
pelo menos a Fonte, a Classificação Funcional e o Elemento de Despesa. 3.3 - 
Do Fornecimento: De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos pra-
zos estabelecidos no Edital, entregará o material requisitado no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar do Recebimento da OF e da Nota de Empenho, ou em 
outro prazo, conforme consta da OF. 4. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE CONSUMO: 4.1. Os preços oferta-
dos especificação, quantidade estimada de consumo médio anual, marca do pro-
duto empresa e representante legal encontram-se enunciados nesta ata. 5. DO 
PRODUTOO objeto fornecido deverá estar em perfeitas condições de utiliza-
ção/consumo, e em total conformidade com as especificações constantes do 
Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº. 065/2020. 6. VALIDADE DO RE-
GISTRO DE PREÇOS; 6.1 - A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre o 
Município, representado pelo Presidente de FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FMS, e a(s) Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da 
data de publicação da mesma no Diário Oficial do Município. 7. LOCAL E 
PRAZO DE ENTREGA; os materiais deverão ser entregues de acordo com as 
necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. 7.1.1 – A autorização 
de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da Fundação Munici-
pal de Saúde de Teresina, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensá-
veis a uma regular administração, em comum acordo com os vencedores deste 
certame, formalizando por intermédio de Nota de Empenho e simples Ordem de 
Fornecimento, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras 
ou, ainda, por Nota de Empenho e Carta-Contrato individual nas hipóteses que se 
fizerem necessárias cláusulas que possam resguardar direitos e obrigações futuras. 
7.2 – A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisi-
tado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da retirada/recebi-
mento da respectiva Ordem de Fornecimento. 7.3 – A entrega do objeto desta 
licitação deverá ser feita no Almoxarifado Central da Fundação Municipal de 
Saúde, situado na Avenida Barão de Gurguéia, 2416, Bairro Vermelha, Zona Sul, 
Teresina-PI, telefone 86-3218-6611, correndo por conta da Contratada as despe-
sas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previ-
denciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe 
ou pessoa designada para recebimento. 7.4 – O objeto desta licitação será rece-
bido provisoriamente, caso se constate real necessidade, no local e endereço in-
dicados no subitem anterior, para verificação da conformidade do objeto com as 
condições, especificações e exigências do edital. 7.5 – Por ocasião da entrega, a 
Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o car-
go, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de 
identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 
7.6 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante pode-
rá:7.6.1 - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, deter-
minando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penali-
dades cabíveis;7.6.1.1 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la 
em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicial-
mente contratado;7.6.2 - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de par-
tes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis;7.6.2.1 - Na hipótese de complementação, a Contratada 
deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo má-
ximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado.7.6.3 - Outro prazo poderá ser acordado, desde que não 
reste prejuízos para a Administração.7.7 – O recebimento do objeto dar-se-á 
definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Reci-
bo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.7.8 – Rotulagens e/
ou instruções de uso – todos os materiais, nacionais ou importados deverão ser 
entregues contendo rótulos e/ou instruções de uso com todas as informações 
sobre os mesmos em língua portuguesa, contendo número de lote, data de fabri-
cação e validade, nome do responsável técnico e número do registro no Ministé-
rio da Saúde.7.9 – Os materiais deverão ser entregues separados por lote e prazo 
de validade, som seus respectivos quantitativos impressos na nota fiscal.7.10 – 
Os materiais deverão ser entregues com validade mínima de 01 (um) ano. No 
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caso de material cuja natureza determine uma validade inferior a um ano, a en-
trega do mesmo não poderá exceder a um mês de sua fabricação. 8. DO PAGA-
MENTO: 8.1. O pagamento, com recursos das fontes 1214/1221, elemento de 
despesa 339030, unidades 002/013, será feito por crédito em conta corrente no 
Banco do Brasil S.A., até o 30º (trigésimo) dia a contar da data da solicitação do 
pagamento, a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor 
competente. 8.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação de pagamento, devida-
mente protocolado, acompanhada dos documentos abaixo relacionados: 8.2.1. 
Requerimento, devidamente assinado, constando nome da empresa, número, 
valor da nota fiscal e dados bancários; 8.2.2. Cópia legível do empenho 8.2.3. 
Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo res-
ponsável pelo recebimento do produto ou serviço à Fundação Municipal de Saú-
de, sanadas as irregularidades constatadas. 8.2.4. Certidão Negativa de Débitos 
– CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devida-
mente atualizada 8.2.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado. 8.2.6. Certidão de Regularidade para com as Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal. 8.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
8.2.8. Cópias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços e Aditivos (quando 
houver). 8.2.9. Caso a empresa não tenha representante local, deverá encami-
nhar via correios com AR, todos os documentos listados no subitem 8.2 para o 
PROTOCOLO da FMS, conforme endereço constante no Edital. 8.3. Nenhum 
pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária 
(quando for o caso). 8.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será 
adotado o seguinte procedimento: a) A multa será descontada no valor total do 
respectivo contrato; eb) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo 
fornecimento do material, responderá o contratado pela diferença a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ain-
da, quando for o caso, cobrada judicialmente. 8.5. Os pagamentos serão feitos 
através de depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA no Banco do 
Brasil S/A. Assim, deverá a CONTRATADA indicar a agência, localidade, con-
ta corrente, para que seja feito o crédito correspondente. Estas informações de-
vem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.8.6. Não será efetuado pagamen-
to parcial de nota de empenho. 8.7. A(s) nota(s) de empenho deverá(ão) ser 
retirada(s) em até 5 (cinco) dias úteis após a convocação pelo setor competente 
da Fundação Municipal de Saúde - FMS. 9. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUI-
SIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO: 9.1. As solicitações dos pro-
dutos serão efetuadas pela Diretoria de Assistência Especializada - DAE e a au-
torização para aquisição e emissão de empenho ficará a cargo da Diretoria de 
Administração e Finanças – DAF da FMS. 10. DO CONTRATO: 10.1. Durante 
o prazo de validade do registro, a empresa detentora poderá ser convidada a fir-
mar contratações de fornecimento, mediante autorização da Diretoria de Admi-
nistração e Finanças - DAF, observadas as condições fixadas neste instrumento, 
no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente. 10.2. A contrata-
ção com os fornecedores ou prestadores de serviço registrados será formalizada 
pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE através de contrato, emissão de 
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento equi-
valente. 10.3.  Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro 
de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas res-
pectivas alterações posteriores, no que couber. 11 - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE:  11.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da licitação; 11.2. 
Fiscalizar e acompanhar a entrega dos objetos licitados. 11.3. Comunicar à 
CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto 
licitado, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 11.4. Pro-
videnciar o pagamento à CONTRATADA, nos devidos prazos fixados no Edi-
tal. 12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 12.1. A CONTRATATA 
obriga-se a fornecer o objeto licitado de acordo estritamente com as especifica-
ções descritas neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição 
do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade 
com as referidas especificações; 12.2.  Arcar com o pagamento de todas as des-
pesas decorrentes do objeto contratual até o local de entrega, inclusive descarga; 
12.3. Substituir por outro material de iguais ou melhores condições, durante o 
período de garantia, aquele que apresente constantes defeitos sem ônus para a 
FMS; 12.4. Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de 
única e total responsabilidade da CONTRATADA, correndo por sua conta e ris-
co inclusive fretes, embalagens, carga e descarga; 12.5. Caso a CONTRATADA 
se recuse a cumprir as solicitações, de imediato, esta assumirá toda responsabi-
lidade advinda da omissão; 12.6. Manter, durante toda a execução do contrato 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 13. DAS CONDIÇÕES DE 
FORNECIMENTO: 13.1. Cada compra deverá ser efetuada mediante autoriza-
ção da Diretoria de Administração e Finanças - DAF.13.2.  O(s) fornecedor(es) 
se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas 
as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº. 065/2020. 
13.3.  O ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em 
decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou 
prepostos, será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços regis-
trados obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o 

cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro 
de preços. 14. DAS PENALIDADES: 14.1. No caso de inadimplemento de obri-
gação assumida pelo contratado, poderá a Administração aplicar as seguintes 
penalidades administrativas, observando o devido processo legal: 14.1.1. Adver-
tência; 14.1.2. Multa Compensatória; 14.1.3. Multa Moratória: 14.1.4. Suspen-
são Temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com 
a Administração; 14.1.5. Impedimento de licitar e contratar com a Administra-
ção Municipal; 14.1.6. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública; 18.2. A penalidade prevista no item 14.1.5 poderá ser 
aplicada para as licitações que utilizarem a modalidade Pregão; 14.3. A penali-
dade advertência somente será aplicada durante a vigência da ata ou contrato; 
14.4. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela 
Administração contratante, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 
0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, observadas as seguintes 
condições: 14.4.1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá 
ser acumulada com quaisquer das penalidades previstas na Portaria 123/19 (Re-
gulamento Interno de aplicação de penalidades administrativas - Anexo VIII); 
14.4.2. O percentual acumulado da multa de mora ficará a 20% (vinte por cento) 
da parcela em atraso; 14.4.3. O atraso injustificado em período superior a 30 
(trinta) dias poderá implicar a imposição de outras penalidades administrativas, 
bem como a rescisão do contrato, respeitado o direito ao contraditório e ampla 
defesa; 14.5. Em contratos com mais de uma infração, a multa moratória e a 
multa compensatória, quando cabíveis, poderão ser cumuladas, desde que digam 
respeito a fatos diferentes; 14.6. No caso de inexecução total ou parcial do obje-
to contratado, poderá ser aplicada multa compensatória de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da nota de empenho ou do contrato, sem prejuízo de outras 
penalidades; 14.7. Nas licitações na modalidade Pregão realizadas no âmbito da 
FMS, é obrigatória a instauração de procedimento administrativo para aplicação 
das penalidades de impedimento de licitar e contratar cabíveis quando da ocor-
rência das seguintes condutas: I- deixar de entregar documentação exigida para 
o certame; II- não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; III- apresentar docu-
mentação falsa exigida para o certame; IV- ensejar o retardamento da execução 
do certame; V- não manter a proposta; VI- falhar ou fraudar na execução do 
contrato; VII- comportar-se de maneira inidônea; ou VIII- cometer fraude fis-
cal;14.7.1. Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou 
omissão do licitante que prejudique o bom andamento do certame, evidencie 
tentativa de indução a erro no julgamento, ou ainda que atrase a assinatura do 
contrato ou ata de registro de preços; 14.7.2. Considera-se não manter a propos-
ta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu detalha-
mento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de 
sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja funda-
mentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a 
impossibilidade de seu cumprimento; 4.7.3. Considera-se falhar na execução 
contratual o inadimplemento grave ou inescusável de obrigações assumidas pelo 
contratado;14.7.4. Considera-se fraudar na execução do contratual a prática de 
qualquer ato destinado a obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo 
em erro a Administração Pública; 14.7.5. Considera-se comportar-se de maneira 
inidônea a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certa-
me ou do contrato, tais como: frustrar ou fraudar o caráter competitivo do proce-
dimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir 
deliberadamente a erro no julgamento, prestar informações falsas, apresentar 
documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, 
destinados a prejudicar a veracidade de suas informações; 14.8. As multas a que 
se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos 
pela Fundação Municipal de Saúde ou cobradas diretamente da empresa, amigá-
vel ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais 
sanções previstas neste tópico, além de eventual indenização suplementar pelos 
prejuízos decorrentes do descumprimento deste Edital; 14.9. A aplicação das 
penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por 
parte do adjudicatário, na forma da Lei; 14.10. As penalidades serão obrigatoria-
mente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores do 
Município de Teresina. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, 
o licitante terá seu cadastro cancelado por igual período. 15 – DAS CONDI-
ÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 15.1.O objeto desta licitação será 
recebido nos seguintes termos: 15.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do material com as especificações; 15.1.2. Definiti-
vamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequen-
te aceitação. 15.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no 
comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do 
Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do 
Contratante responsável pelo recebimento. 15.3. Constatadas irregularidades no 
objeto contratual, o Contratante poderá:15.3.1. Se disser respeito à especifica-
ção, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindin-
do a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 15.3.2. Na hipótese de 
substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notifica-
ção por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 15.3.3. Se disser res-
peito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 15.3.4. Na hipó-
tese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 15.3.5. Outro 
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prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízos para a Administração. 
15.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o 
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante 
Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável 
ou equipe designada. 16. READEQUAÇÃO DE PREÇOS: 16.1 Os preços re-
gistrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do Registro, admiti-
da a revisão quando houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro ini-
cial à Ata, nos termos da legislação que rege a matéria. 16.2 - Durante o período 
de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, res-
salvados, entretanto, a possibilidade de revisão dos preços vigentes conforme 
previsão editalícia ou em face da superveniência de normas federais ou munici-
pais aplicáveis à espécie.16.3 - Para restabelecer a relação que as partes pactua-
ram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administra-
ção para a justa remuneração do fornecimento dos bens, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese 
de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências in-
calculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alta econô-
mica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a revisão do valor contra-
tado e/ou registrado.16.4 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados de-
verão permanecer compatíveis com os preços de mercado. Independente de 
provocação da FMS, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que tem-
porária, a detentora obriga-se a comunicar a FMS o novo preço que substituirá o 
então registrado, podendo esta agir de ofício. 16.5 - Caso a detentora venha a se 
locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Admi-
nistração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevidamente. 17 
- RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A Ata de Registro de 
Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas. 17.1 - Pela ADMI-
NISTRAÇÃO, quando: 17.1.1 - A detentora não cumprir as obrigações constan-
tes da Ata de Registro de Preços; 17.1.2 - A detentora não formalizar contrato 
individual decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equiva-
lente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa. 
17.1.3 - A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
do Registro de Preços; 17.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total 
ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro; 17.1.5 - Os pre-
ços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a de-
tentora não aceitar sua redução;17.1.6 - Por razões de interesse público, devida-
mente motivadas e justificadas pela Administração;17.1.7 - Sempre que ficar 
constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou 
qualificação exigidas na licitação.17.1.8 - A comunicação de cancelamento do 
preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será feita pessoalmente ou 
por correspondência com aviso de recebimento à Detentora, juntando-se com-
provante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser igno-
rado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
por publicação no DOM/PI, pelo menos por uma vez, considerando-se cancela-
do o preço registrado dez dias após a publicação.17.1.9 – Fica estabelecido que 
a detentora da ata deverão comunicar imediatamente a FUNDAÇÃO MUNICI-
PAL DE SAÚDE através da Comissão Permanente de Licitação e Gerência de 
Administração qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária 
e outras julgáveis necessárias para o recebimento de correspondência e outros 
documentos.17.2 - Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escri-
to, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro 
de Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.17.2.1 - A solicitação da detentora 
para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência 
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previs-
tas na Cláusula 7, caso não aceitas as razões do pedido.17.2.2 - A rescisão ou 
suspensão da prestação dos serviços com fundamento no artigo 78, inciso XV 
(por fato da contratante), da Lei nº. 8666/93 deverá ser notificada expressamente 
a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias; 17.3 - A Administração, a seu 
critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, para 
assumirem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços, desde que 
concordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s) 
detentora(s). 18. DISPOSIÇÕES GERAIS: 18.1. O compromisso de aquisição 
de bens só estará caracterizado mediante recebimento da nota de empenho, con-
trato ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Registro de Preços. 18.2. 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE se obriga a utilizar exclusivamente o 
registro de preço, podendo cancelá-lo a qualquer momento, desde que julgue 
conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte do Município. 18.3. Os pedidos à detentora da 
Ata deverão ser efetuados através de ORDEM DE FORNECIMENTO e NOTA 
DE EMPENHO, protocolizados ou enviados através de “fac-símile” ou outra 
forma semelhante, deles constando: data, valor unitário e quantidade, local para 
entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, 
data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos proces-
sos de liquidação e de requisição. 18.4. A detentora fica obrigada a atender todos 
os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, e demais 
acréscimos necessários conforme disposição legal. 18.5. Caso o fornecimento 
do objeto não corresponda às especificações editalícias e desta Ata, serão rescin-
didos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e nesta Ata. 
18.6. O preço a ser pago pela contratante será o vigente na data em que o pedido 
for entregue à detentora da Ata do Sistema Registro Preços, independentemente 
da data de entrega do produto no NUAL, ou de autorização de reequilíbrio eco-
nômico financeiro através da FMS, nesse intervalo de tempo. 18.7.  Na hipótese 

da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber o pedido, este de-
verá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se como 
efetivamente recebido na data 24 (vinte e quatro horas) da data da postagem, 
para todos os efeitos legais. 18.8. A detentora da Ata de Registro de Preços de-
verá comunicar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS/PMT, toda e 
qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização. 18.9. As alterações 
contratuais obedecerão à Lei nº. 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei 
nº. 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir. 18.10. Ao detentor da Ata 
cabe assegurar o fornecimento do material conforme definido na sua proposta e 
aceito pelo Pregoeiro, sem prejuízo de todas as disposições previstas no Código 
do Consumidor. 18.11. Os órgãos e entidades que não participarem do registro 
de preço, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão con-
sultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 18.12. A prioridade de aquisição dos produtos será das cotas reservadas, 
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as 
quantidades ou as condições do pedido, justificadamente, nos termos do § 4º do 
Art. 8º do Decreto Federal nº 8.538/2015.18.13. Caberá ao fornecedor benefici-
ário da 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 órgãos participantes. 18.14. As aquisições ou contra-
tações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 18.15. O quantitativo decorrente das adesões à ata de re-
gistro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentes do número de órgão não participantes que 
aderirem. 18.16 –Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não partici-
pante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 18.17 – Compete ao órgão não participan-
te os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contra-
ditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 
ao órgão gerenciador. 18.18 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta 
Ata de S.R.P., é competente, por força de lei, o Foro da Capital de Teresina, ob-
servadas as disposições constantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº. 8666/93. Tere-
sina/PI, 09 de setembro de 2020. Contratante: Manoel de Moura Neto, Presiden-
te da FMS 

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2020

N. T. LUIZE - EPP C.N.P.J. 93.577.427/0001-38

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 570, Centro, São Sebastião do 
Caí/RS – CEP: 95.760-000 Insc. Est 128/0049615

REPRES: SANDRA SCHNEIDER Fone 51-3637-2091

E-MAIL: atasecontratos@passarelafeliz.com.br/doc.eletronicos@passarelafeliz.com.br

LOTE 01 – ITEM 1.1: Colchonete em espuma, solteiro, cobertura de napa, la-
vável e impermeável, D-33, medindo 100 x 0,60 x 0,03 mm. Marca: Nedel. 
QUANTIDADE: 350 (UNID). PREÇO UNITÁRIO: R$ 28,32. PREÇO TO-
TAL: R$ 9.912,00. 

CENTRAL DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE LICITAÇÃO DA ATA N° 001/2020. PROCESSO Nº: 042-
0448/2019 – SEMA/PMT. ESPÉCIE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2019 
– SRP/SEMA/PMT. BENEFICIÁRIO: MUNICÍPIO DE TERESINA. FOR-
NECEDORES: MIRANTE LOCADORA-CNPJ 10.669.508/0001-30, repre-
sentada por Renata Gentil Arruda Eulálio Araújo-CPF 786.297.133-72; JRK 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ 16.100.585/0001-51, representa-
da por Nilton Klebert Barros Lima-CPF 802.731.063-68; AUTO LESTE LTDA 
ME-CNPJ 09.116.541/0001-54, representada por Fabiano Chaves Santos-CPF 
614.573.103-68 e J J E SILVA ME-CNPJ 69.607.729/0001-27, representa-
da por Josiel Jerônimo e Silva-CPF 534.833.833-87. Objeto: Constitui objeto 
desta licitação o registro de preços por meio de Pregão Eletrônico, pelo pra-
zo de doze meses, para contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de caminhões e van´s, incluindo combustível e motoristas 
devidamente habilitados, a ser contratada por quilometragem percorrida, com 
garantia de franquia, para atender a demanda dos Entes da Administração Di-
reta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina. Amparo Legal: Nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 
8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 9.175 de 12.02.2009, 
Decreto Federal Nº 7.892 de 23.01.2013 e Decreto n° 13.045, de 16.07.2013 

Comissão de Licitação
Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos
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e das demais normas aplicáveis à espécie. Valores: Lote 1: R$ 1.454.658,98; 
Lote 2: R$ 147.960,23; Lote 3: R$ 576.000,00; Lote 4: R$ 831.600,00; Lote 
5: R$ 170.000,00; Lote 6: R$ 184.500,00; Lote 7: R$ 679.000,00; Lote 8: R$ 
953.100,00. Data da Homologação: 19/12/2019. Signatários: como beneficiário, 
Raimundo Nonato Moura Rodrigues; como fornecedores, MIRANTE LOCA-
DORA-CNPJ 10.669.508/0001-30, representada por Renata Gentil Arruda Eu-
lálio Araújo-CPF 786.297.133-72; JRK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-
-CNPJ 16.100.585/0001-51, representada por Nilton Klebert Barros Lima-CPF 
802.731.063-68; AUTO LESTE LTDA ME-CNPJ 09.116.541/0001-54, re-
presentada por Fabiano Chaves Santos-CPF 614.573.103-68 e J J E SILVA 
ME-CNPJ 69.607.729/0001-27, representada por Josiel Jerônimo e Silva-CPF 
534.833.833-87.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2020. PREGÃO ELETRÔNI-
CO SRP Nº 035/2020 – SEMA/PMT. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
00042.000046/2020-08 – SEMA /PMT. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 
Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na Rua Firmino Pires, 
nº 121, Centro - Teresina - Telefax: (086) 3229-0000, na sede da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA, o Secretário Mu-
nicipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Teresina, re-
presentado por RAIMUNDO NONATO MOURA RODRIGUES, inscrito no 
CPF sob nº 393.740.503-82 e as empresas qualificadas abaixo, nos termos das 
Leis nºs 8.666, 10.520 e 10.024, de 21.06.1993 , 17.07.2002 e de 20.09.2019, 
respectivamente, Lei Federal n° 13.979/2020, Medida Provisória nº 926, de 20 
de março de 2020, a Leis Complementares nos 123 e 147, de 14.12.2006 e 
07.08.2014, respectivamente, Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, o 
Decreto Federal nº 8.538 de 06.10.2015, Lei Municipal 5.499/2020, o Decreto 
Municipal nº 19.531, de 18 de março de 2020, Decreto Municipal n° 19.537 de 
20 de março de 2020, Decreto Municipal n° 19.538 de 20 de março de 2020, 
Decreto Municipal nº 17.012 de 05 de julho de 2017, Decreto nº 9.488, de 30 
de agosto de 2018 e o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publi-
cado no D.O.U. em 24.06.96 e das demais normas aplicáveis à espécie, resol-
vem efetuar o presente registro de preços, conforme decisão alcançada aos 
dias 07/07/2020 pela Pregoeira JESSICA MAYRA BARROS FROTA SILVA, 
homologada aos dias 09/07/2020, através do Processo Administrativo nº 
00042.000046/2020-08 – SEMA, referente ao Pregão Eletrônico SRP n° 
035/2020 -  SEMA. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata 
de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar as seguintes cláusulas e 
condições: 1. DO OBJETO, PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E EMPRESAS 
VENCEDORAS: 1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a 
contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consu-
mo a serem utilizados por diversos Órgãos da Prefeitura de Teresina em virtu-
de da pandemia do covid-19, conforme discriminação a seguir. LOTE/UNI-
DADE DE MEDIDA/ QUANTIDADE/ ESPECIFICAÇÃO/ VENCEDOR/ 
VALOR UNITÁRIO/ VALOR TOTAL: LOTE 01/Pacote com 1000 folhas/ 
7.971/ Papel toalha/ ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA/ 
R$ 8,19/ R$ 65.282,49. LOTE 02/ Litro/ 16.132/ Agua sanitária/ ALMEIDA 
REPRES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR ALIM/ R$ 1,84/ R$ 
29.682,88. LOTE 03/ Frasco/ 23.874/ Álcool etílico 500 gr./ INDALABOR 
INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA-ME/ R$ 6,42/ R$ 
153.271,08. LOTE 04/ Caixa com 100 unid./ 4.650/ Luvas estéreis/ MED-
FARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI/ R$ 
44,30/ R$ 205.995,00. LOTE 05/ Caixa com 50 unid./ 12.986/ Máscara cirúr-
gica descartável/ MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT 
EQUIP HOSP EIRELI/ R$ 119,50/ R$ 1.551.827,00. LOTE 06/ Frasco de 500 
ml/ 10.964/ Detergente líquido/ M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO 
E SERVICOS-ME/ R$ 1,66/ R$ 18.200,24. LOTE 07/ Litro/ 12.196/ Álcool 
etílico-litro/ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA 
EIRELI/ R$ 5,16/ R$ 62.931,36. LOTE 08/ Unidade/ 832/ Dispenser para ál-
cool gel/ Fracassado. LOTE 09/ Pacote com 100 unid./ 5.242/ Guardanapo de 
papel/ A C C DOS SANTOS JUNIOR/ R$ 0,98/ R$ 5.137,16. LOTE 10/ Uni-
dade/ 1.000/ Bota plástica para lavanderia/ A C C DOS SANTOS JUNIOR/ R$ 
40,20/ R$ 40.200,00. LOTE 11/ Unidade/ 1.000/ Avental plástico/ M DA G 
DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVICOS-ME/ R$ 13,45/ R$ 
13.450,00. LOTE 12/ Unidade/ 1.000/ Luva plástica/ A C C DOS SANTOS 
JUNIOR/ R$ 7,60/ R$ 7.600,00. LOTE 13/ Unidade/ 15/ Pia de plástico/ M 
DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVICOS-ME/ R$ 79,80/ R$ 
1.197,00. LOTE 14/ Unidade/ 10/ Dispenser para sabonete líquido/ Fracassa-
do. LOTE 15/ Unidade/ 20/ Dispenser para papel toalha/ Fracassado. LOTE 
16/ M²/ 58,03/ Proteção para atendimento em acrílico/ M DA G DE C BRITO 
PESSOA COMERCIO E SERVICOS-ME/ R$ 394,37/ R$ 22.885,06. 2. DA 
ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE DE REGISTRO DE PREÇOS: 2.1. A 
Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá a Secretaria Munici-
pal de Administração e Recursos Humanos – SEMA. 3. DAS OBRIGAÇÕES 
DA CONTRATADA: 3.1. À licitante vencedora caberá: a) Assumir a respon-
sabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no desempenho das aquisições ou em conexão 
com eles, ainda que acontecido em dependência da PMT; b) Assumir todos os 
encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao ob-
jeto desse processo licitatório e respectiva apólice, originariamente ou vincu-
lados por prevenção, conexão ou continência; c) Assumir todos os possíveis 
danos físicos e materiais causados à PMT ou a terceiros, advindo de imperícia, 

negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da 
execução das aquisições; d) A inadimplência da licitante, com referência aos 
encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade 
por seu pagamento à Administração da PMT, nem poderá onerar o objeto da 
Contratação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PMT; e) Responsa-
bilizar-se por quaisquer atos de improbidade administrativa, eventualmente 
causada por seus empregados nos locais de trabalho ou, ainda que fora deles, 
vinculados aos mesmos; f) Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo pre-
visto no Edital; g) Entregar o material dentro das especificações contidas nesta 
Ata de Registro de Preços, e havendo indícios de irregularidades, ou ainda, 
nos casos em que o material entregue apresente características diferentes das 
contidas no Termo, o material fornecido deverá ser substituído, pelo Fornece-
dor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação escrita por 
parte da PMT-PI; h) Fornecer produtos novos, rigorosamente em conformida-
de com todas as especificações estipuladas, e com validade e garantia mínima 
legal, a contar do recebimento definitivo; i) Garantir a qualidade dos produtos 
entregues independentemente da garantia ofertada pelo fabricante; j) Entregar 
os materiais acompanhados das respectivas notas fiscais constando detalhada-
mente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, conforme Termo de 
Referência; k) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega e por 
fatos de que resultem as destruições ou danificações dos bens;  l) Manter, du-
rante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições exigidas para 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à PMT/PI 
a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; m) Res-
ponsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comer-
ciais, bem como pelos impostos, taxas, seguros e valor do frete, dentre outros 
encargos resultantes da execução do contrato;  n) Responsabilizar-se pelo 
transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento dos ma-
teriais; o) Informar à Administração, por escrito, a ocorrência de fatos que 
possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do ajuste; p) Comu-
nicar à Administração, por escrito, no prazo máximo de 48 (Quarenta e Oito) 
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumpri-
mento do prazo previsto, com a devida comprovação; q) Prestar todos os es-
clarecimentos que forem solicitados pela Contratante, atendendo de imediato 
as reclamações a respeito da qualidade dos produtos; r) Observar rigorosa-
mente as especificações, normas e instruções da Ordem de Fornecimento e da 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993; s) Entregar, nos prazos estabelecidos, 
documentos e informações que estejam definidos ou que vierem a ser solicita-
dos pela Contratante; t) Assumir inteira responsabilidade por eventuais danos 
ou prejuízos causados ao Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, 
decorrentes dos objetos fornecidos; u) Veda-se ao Contratado:  u.1) Veicular 
publicidade acerca do objeto avençado, salvo prévia autorização do Contra-
tante;  u.2) A subcontratação para execução do objeto contratado;  u.3) A con-
tratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da PMT/PI durante o 
período de fornecimento; u.4) Aceitar os acréscimos e supressões que se fize-
rem necessárias, conforme preceitua o art. 65 § 1º da Lei 8.666/93. 4. DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: a. Efetuar o registro do licitante ven-
cedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços; b. Emitir a respec-
tiva Nota de Empenho e a Ordem de Fornecimento para correta contratação do 
fornecedor registrado; c. Prestar as informações e os esclarecimentos solicita-
dos pelo contratado, pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado; 
d. Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade 
com o solicitado, incluindo-se inspeção em travas, lacres, selos e outros ele-
mentos que garantam a inviolabilidade/integralidade dos produtos; e. Rejeitar, 
no todo ou em parte, o fornecimento em desacordo com as especificações do 
Termo; f. Comunicar imediatamente ao Fornecedor quando da inspeção do 
material, qualquer irregularidade verificada; g. Aplicar as penalidades por des-
cumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; h. Efetuar o pagamen-
to devido, nos termos do edital, quando os objetos fornecidos estiverem em 
plena conformidade com as especificações desta Ata de Registro de Preços. 5. 
DAS OBRIGAÇÕES GERAIS: 5.1. Deverá a licitante vencedora observar, 
também, o seguinte: a) É expressamente proibida à contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal da PMT durante a fornecimento dos produ-
tos, objeto da licitação; b) É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade acerca desta Ata de Registro de Preços e do objeto deste certame, 
salvo se houver prévia autorização da Administração da PMT; c) É expressa-
mente proibida a execução de serviços à CONTRATADA de cônjuge, compa-
nheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau, de membros/servidores da PMT, ativos ou aposentados há me-
nos de cinco anos, a partir da data de homologação do resultado do certame 
licitatório; d) Executar fielmente os serviços objeto deste contrato, de modo 
que os mesmos sejam efetuados nos termos e condições previstas; e) Prestar 
todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante; f) Atender as 
reclamações quanto à qualidade dos serviços no local previamente indicado, 
qual seja a SEMA; g) Cumprir as obrigações financeiras e fiscais decorrentes 
da execução do presente contrato, bem como as atinentes às legislações do 
trabalho, previdenciárias, acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas 
relativas ao pessoal admitido para execução do mesmo; h) Manter, durante a 
vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, obtidas 
no processo licitatório; i) Prover os custos com a manutenção dos produtos, 
reposição de peças, com o pessoal, incluindo remuneração, encargos sociais e 
multas, não cabendo a CONTRATANTE nenhuma forma de desembolso; j) 
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Não transferir no todo ou em parte a execução deste Contrato, sem previa 
anuência da CONTRATANTE; k) Entregar os produtos padronizados em 
identificação, conforme modelos fornecidos pela PMT. 6. DA VIGÊNCIA E 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 6.1. A Ata 
de Registro de Preços, ora firmada entre o Município, representado pelo Secre-
tário Municipal de Administração e Recursos Humanos, e a(s) Detentora(s), 
terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação no Diário 
Oficial do Município - DOM deste instrumento, computadas neste prazo de 12 
meses as eventuais prorrogações, podendo os contratos decorrentes desta Ata 
serem prorrogados, por igual período, quando a proposta continuar se mos-
trando vantajosa, desde que haja interesse da Administração e aceitação das 
partes. 6.1.1. A (s) Empresa (s) detentoras (s) da Ata de Registro de Preços 
deverão manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajus-
te, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias do término do contrato. A ausência 
do pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a seu ex-
clusivo critério, de promover nova licitação, item, descabendo à detentora o 
direito a qualquer recurso ou indenização. 6.2. A SEMA, no atendimento do 
interesse público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme 
o caso, prossiga na execução do ajuste, pelo período de até 90 (noventa) dias, 
a fim de evitar brusca interrupção da prestação dos serviços, caso esta Ata com 
força de contrato não seja prorrogada, na forma do subitem acima. 6.3. A Ad-
ministração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 
preços registrados nesta Ata. 6.3.1. Considerando o disposto no art. 9º, XI do 
Decreto n. 7.892, de 2013, bem como a regra do art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG 
n. 05, de 2014, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias deve ser considerado 
como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se que a si-
tuação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo. 6.4. Os 
preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto regis-
trado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornece-
dor (es). 6.5. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado 
no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o (s) forne-
cedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 6.6. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pratica-
do pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 6.7. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem re-
duzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 
6.8. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
6.8.1. 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 6.8.2. 
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de nego-
ciação. 6.9. 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. 6.10. O registro do for-
necedor será cancelado quando: 6.10.1. Descumprir as condições da ata de 
registro de preços; 6.10.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equi-
valente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
6.10.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 6.10.4. Sofrer sanção administra-
tiva cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançan-
do o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s). 6.11. O cancelamento de 
registros nas hipóteses previstas nos itens 6.10.1, 6.10.2 e 6.10.4 será formali-
zado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 6.12. 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: 6.12.1. Por ra-
zão de interesse público. 6.12.2. A pedido do fornecedor. 7. DA RESCISÃO 
CONTRATUAL: 7.1. À Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos SEMA/PMT fica reservado o direito de rescindir, unilateralmente, o 
presente Contrato, independente de interpelação judicial, se a contratada: a) 
Descumprir as cláusulas contratuais; b) Executar o Contrato com irregularida-
de; c) Atrasar ou paralisar, sem justificativa prévia, a entrega dos materiais; d) 
Ceder ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações pelo cumprimento 
deste Contrato; e) Tiver falência decretada ou a entrada em processo de recu-
peração judicial ou extrajudicial; f) Por superveniente incapacidade técnica; g) 
For dissolvida a empresa. § 1º - No caso de rescisão por inadimplência da 
contratada será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do valor total do 
Contrato. § 2º - No caso de rescisão do presente Contrato, a CONTRATADA 
receberá somente o valor correspondente aos materiais entregues, deduzido o 
valor de multa contratual prevista na cláusula anterior. 8. DOS PRAZOS, DO 
LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO DO OBJE-
TO: 8.1. A entrega dos produtos será realizada na sede desta Secretaria, qual 
seja na Rua Firmino Pires, 121, Centro, Teresina-, PI no prazo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da data da solicitação pelo Ente contratante. Inicialmente, o re-
cebimento será provisório para verificação da conformidade do objeto com as 
condições, especificações e exigências indicadas no edital. 8.2. A autorização 
do fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa do contratante, 
cabendo ao mesmo todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular 
administração. 8.3. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no 
comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do 

Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor 
do Contratante responsável pelo recebimento. 8.4. Constatadas irregularidades 
no objeto contratual, o Contratante poderá: 8.4.1. Se disser respeito à especifi-
cação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis; 8.4.2. Na hipótese de substituição, a 
Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administra-
ção, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 8.4.3. Se disser respeito à 
diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou res-
cindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 8.4.4. Na hipótese 
de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a in-
dicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 8.5 O prazo 
de validade e garantia dos materiais, contra defeitos de fabricação e/ou vícios, 
deverá ser de, no mínimo, 06 (seis) meses a contar da data do recebimento 
definitivo. 8.6. Durante o período de garantia, a adjudicatária, independente-
mente de ser ou não fabricante do objeto, obriga-se a substituir ou reparar o 
objeto que apresentar indícios de irregularidades, defeitos ou incorreções re-
sultantes da fabricação no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos a contar da 
comunicação escrita da autoridade competente, sem acarretar ônus para a 
Contratante.  8.7 A empresa ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o mate-
rial que vier a ser recusado pelo servidor ou equipe responsável pelo recebi-
mento, sem qualquer ônus da Contratante. 8.8. Outros prazos poderão ser 
acordados, desde que não reste prejuízos para Administração. 9. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 9.1. As despesas decorrentes desta aquisição serão 
atendidas com recursos oriundos do Tesouro Municipal: Fonte de Recurso: 
001.100 (Recursos Ordinários - Geral). Dotação Orçamentaria: 339030. VI-
CE-PREFEITURA- FONTE DE RECURSO: 001.100; FWF- FONTE DE 
RECURSO: 001.100; ARSETE- FONTE DE RECURSO: 001.100; SEMEST-
-FONTE DE RECURSO: 0 01.100; SEMPLAN- FONTE DE RECURSO: 
001.100; SEMCOP-FONTE DE RECURSO: 001.100; PRODATER- FONTE 
DE RECURSO: 001.100; IPMT- FONTE DE RECURSO: 001.100; SEMF- 
FONTE DE RECURSO: 001.100; SDR- FONTE DE RECURSO: 001.100; 
SDU-LESTE- FONTE DE RECURSO: 001.100; SEMDEC- FONTE DE RE-
CURSO: 001.100; SDU CENTRO NORTE- FONTE DE RECURSO: 
001.100; SEMCOM- FONTE DE RECURSO: 001.100; SDU-SUL- FONTE 
DE RECURSO: 001.100; ASSISTENCIA MILITAR- FONTE DE RECUR-
SO: 001.100; SMPM- FONTE DE RECURSO: 001.100; PGM- FONTE DE 
RECURSO: 001.100; SEMAM- FONTE DE RECURSO: 001.100; SEMEL- 
FONTE DE RECURSO: 001.100; SEMJUV- FONTE DE RECURSO: 
001.100; SDU SUDESTE- FONTE DE RECURSO: 001.100; FCMC- FON-
TE DE RECURSO: 001.100. 10. DA CONTRATAÇÃO: 10.1. As empresas 
inscritas na presente Ata de Registro de Preços ficam obrigadas a celebrar os 
contratos oriundos deste procedimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da convocação, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 
respectivos anexos e na própria Ata, sob pena de aplicação de sanção de multa 
e/ou suspensão em participar de outras licitações. 10.2. A existência de preços 
registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles po-
derão advir deste procedimento. 10.3. Quando da necessidade de contratação, 
deverá a equipe gerenciadora ser consultada sobre a indicação do fornecedor, 
dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registra-
dos ou ainda através de meio eletrônico, desde que devidamente cadastrado. 
10.4. Após as informações da equipe detentora, o servidor responsável convo-
cará o fornecedor indicado, através da ordem de serviço e empenho. 10.5. O 
fornecedor do produto deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da 
data da convocação, comparecer junto à Contratante para retirar a Ordem de 
Serviço (ou instrumento equivalente) e a Nota de Empenho. 11. DA SUB-
CONTRATAÇÃO: 11.1. Nos termos da Lei 8.666/93, com base no artigo art. 
72 dispõe que o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das respon-
sabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou 
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. Por-
tanto, não se admite a subcontratação. 12. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊN-
CIA DO CONTRATO: 12.1. As compras, objeto da presente Ata de Registro 
de Preços, serão formalizadas mediante Contrato Administrativo, conforme o 
artigo 57 da Lei nº 8.666/93.  12.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) me-
ses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, de 
mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo desde que se enquadrem 
as disposições do art. 57 da Lei 8.666/93. 12.3. Considerando que o Ente ge-
renciador do processo tem juízo valorativo de conveniência, resolve-se que 
não se faz necessário que o fornecedor apresente caução em dinheiro, seguro-
-garantia, nem tampouco fiança bancária. Caso seja cometida infração ao con-
trato, o Ente contratante providenciará a autuação de procedimento adminis-
trativo específico para aplicação de sanções à contratada e a consequente 
rescisão contratual. 13. DOS PAGAMENTOS: 13.1. Os pagamentos serão 
feitos em até trinta (30) dias através de depósito bancário (Banco do Brasil) na 
conta corrente da contratada, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada 
pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato, conforme 
quantitativos dos fornecimentos solicitados naquele período, que deverá indi-
car a agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o pagamento cor-
respondente. 13.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à contratada para as devidas correções.  13.3. A contratada não re-
ceberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido 
impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas cau-
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sas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualiza-
ção monetária. 13.4. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá 
apresentar os documentos abaixo relacionados: a) Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos da União; b) Certidões Negativas da Dívida Ativa e de Situação 
Fiscal e Tributária do Estado; c) Certidão Conjunta Negativa do Município; e 
d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS. 14. DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTE, REVISÃO, RENEGO-
CIAÇÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS: 14.1. Os preços apresentados 
nesta Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
devidamente comprovadas e na ocorrência de situação prevista no art. 65 da 
Lei nº 8666/93. 14.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 
das aquisições ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato promover 
as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto em De-
creto Municipal nº 9.175/2009. 14.3. Quando o preço registrado, por motivo 
superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço pratica-
do no mercado, o Gestor do contrato deverá: a) Convocar o fornecedor ou 
prestador do serviço visando a negociação para redução do preço e sua ade-
quação ao praticado pelo mercado; b) Frustrada a negociação, o fornecedor ou 
prestador do serviço será liberado do compromisso assumido, sujeitando-se às 
penalidades previstas no edital e legislação específica em vigor; c) Convocar 
os demais fornecedores ou prestadores de serviço para igual oportunidade de 
negociação; d) Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços regis-
trados e o fornecedor ou prestador de serviço, mediante requerimento e com-
provação, não puder cumprir o compromisso, o Ente gerenciador poderá: d.1) 
Liberar o fornecedor ou o prestador de serviço do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e com-
provantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da autorização 
do fornecimento ou emissão da nota de empenho; d.2) Convocar os demais 
fornecedores e prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação. 
14.4. Não havendo êxito nas negociações, o Ente Gerenciador deverá proceder 
à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 15. DA FISCALIZAÇÃO E GEREN-
CIAMENTO DO CONTRATO: 15.1. O acompanhamento e a fiscalização da 
execução do contrato, observados os termos desta Ata de Registro de Preços, 
ficarão a cargo de um representante da Gerência de Material e Patrimônio 
desta Secretaria. 15.2. Dentre as competências do servidor designado para a 
fiscalização das aquisições, caberá: a) Verificar, junto à Contratada e seu pre-
posto, se estão tomando todas as providências necessárias para o bom anda-
mento das aquisições; b) Emitir pareceres em todos os atos da empresa contra-
tada relativos à execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, 
alterações, prorrogações e rescisão do contrato; c) Solicitar as substituições 
(coberturas) quando julgar necessárias; d) Fiscalizar para que, durante a vigên-
cia da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação; e) Verificar a documentação referente ao 
Licenciamento e o estado de conservação e validade dos produtos; 15.3. Cabe 
à empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscaliza-
ção inerente ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para 
a PMT, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou 
redução da responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante tercei-
ros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a correspon-
sabilidade da PMT ou de seus agentes e prepostos. 16. DAS SANÇÕES: 16.1. 
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das pena-
lidades estabelecidas no Edital. 16.1.1. 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 injustifica-
damente. 16.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penali-
dades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em 
que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participan-
tes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da pena-
lidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 16.3. O órgão 
participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instaura-
ção de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 17.  DA 
EXCLUSÃO DE FORNECEDOR REGISTRADO: 17.1. O licitante registra-
do terá seu registro cancelado quando: 17.1.1. Descumprir as condições da Ata 
de Registro de Preços; 17.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou 
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justi-
ficativa aceitável; 17.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipó-
tese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 17.1.4. Tiver 
presentes razões de interesse público; 17.1.5. Deixar de atender as exigências 
dispostas na 1ª etapa – Avaliação do Protótipo do Controle de Qualidade, des-
crito no Caderno de Informações Técnicas; 17.2. O cancelamento de registro, 
nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da Autoridade Competente da SEMA; 17.3. O for-
necedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrên-
cia de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contra-
tual, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado. 18. 
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 18.1. Poderá utilizar-se 
da Ata de Registro de Preços os órgãos interessados, ou qualquer outro órgão/
entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame ob-
jeto desta Ata, mediante prévia consulta à SEMA desde que devidamente com-

provada a vantagem, respeitando o limite contido no § 1º-A do art. 1º do De-
creto 9.488 de 30 de agosto de 2018; 18.2. Os órgãos e entidades que não 
participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à SEMA para que 
esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida a ordem desclassificação; 18.3. O fornecedor registrado fica proibi-
do de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem prévia 
autorização do Órgão Gerenciador; 18.4. Caberá aos fornecedores beneficiá-
rios da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos não participantes que 
solicitem adesão à Ata de Registro de Preços, ressalte-se que, as aquisições ou 
contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cin-
quenta por cento dos quantitativos dos itens do Edital do PE 035/2020 e regis-
trados nesta Ata de registro de preços gerenciada pela SEMA, conforme dis-
posto no § 3º do art. 22 do Decreto nº 9.488 de 30 de agosto de 2018; 18.5. As 
solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização 
do órgão gerenciador serão realizadas por meio de formalização de processo 
administrativo com as documentações necessárias, cuja responsabilidade é do 
órgão gerenciador; 18.6. O instrumento convocatório prevê que o quantitativo 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na tota-
lidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independente-
mente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme o § 4º 
do art. 22 do Decreto nº 9.488 de 30 de agosto de 2018. 18.7. Após a aceitação 
à adesão da Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador, o Órgão deno-
minado Carona deverá observar as seguintes instruções: 18.8. O Órgão Carona 
somente poderá adquirir os itens registrados nas mesmas condições comer-
ciais e financeiras estabelecidas no Pregão, dentro da vigência da Ata, não 
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador. 18.9. Qualquer ato que 
o Órgão Carona, cometer de abuso às condições comerciais e financeiras ex-
pressas nesse Processo Licitatório – Registro de Preços, responderá exclusiva-
mente por si e assumirá inteira responsabilidade, não envolvendo assim, o 
Órgão gerenciador do registro; 18.10. O Órgão Carona fará o contato com o 
vencedor do certame, conforme Termo de Adjudicação; 18.11. A previsão de 
aquisição ou contratação pelo Órgão Carona deverá ser de até 90 (noventa) 
dias após a autorização, observando o prazo de vigência data. 19. DISPOSI-
ÇÕES FINAIS: 19.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 
que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a seguran-
ça da contratação. 19.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de docu-
mento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 19.3. A 
autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licita-
ção em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 19.4. A anulação do procedi-
mento licitatório induz à do contrato.  19.5. Os licitantes não terão direito à 
indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalva-
do o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver, 
comprovadamente, suportado no cumprimento do contrato. 19.6. A Adminis-
tração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura 
das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 
19.7. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por 
parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas 
contratuais já estabelecidas. 19.8. Os casos omissos serão submetidos a pare-
cer do Ente Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, por 
meio da Procuradoria Geral do Município – PGM e resolvidos de conformida-
de com o preceituado na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal n. º 
9.177 de 02/02/2009 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e demais legislação vigente. 19.9. Fica eleito o Foro da 
Comarca de Teresina, PI, para dirimir litígios resultantes deste Edital. Teresi-
na-PI, 10 de julho de 2020. Raimundo Nonato Moura Rodrigues - CPF nº 
393.740.503-82, Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
– SEMA, Gerenciador do SRP. ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PA-
PEIS LTDA: CNPJ n° 24.373.478/0001-25, Eduardo Henrique Farias, CPF n° 
032.502.999-79. ALMEIDA REPRES E COMERCIO DE MATERIAL ES-
COLAR ALIM: CNPJ n° 02.488.226/0001-09, Antônio Francisco de Sena 
Almeida, CPF n° 274.357.413-53. INDALABOR INDAIA LABORATORIO 
FARMACEUTICO LTDA-ME: CNPJ n° 04.654.861/0001-44, Aline Cristina 
de Almeida Chaves; CPF n° 026.423.566-55. MEDFARMA COMERCIO 
MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI: CNPJ n° 11.229.270/0001-
95, Luis Sebastião de Carvalho Junior, CPF nº 396.462.383-00. M DA G DE 
C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO – ME: CNPJ n° 
05.042.636/0001-10, Maria da Gloria de Castro Brito Pessoa, CPF n° 
726.750.396-91. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & 
VIDA EIRELI: CNPJ n° 10.645.510/0001-70, Douglas Henrique da Silva Ma-
cedo, CPF n° 008.657.863-48. A C C DOS SANTOS JUNIOR:  CNPJ n° 
22.265.213/0001-88, Antonio Cloves Carvalho dos Santos Junior, CPF n° 
975.454.733-53.
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