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QUADRO 1 - DADOS  DA  EMPRESA  BENEFICIÁRIA. 

EMPRESA: D-HOSP – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
CNPJ: Nº 08.076.127/0008-72 Telefone / Fax: (62) 3240-0400 / (62) 3240-0483 
Endereço: Av. Rio Verde, Loteamento Vila Rosa, S/N, Qd. 44, lote 12, Galpão 02, 
Aparecida de Goiânia – GO, CEP: N° 74.935-851. 

E-mail: paralegal@contacnet.com.br 

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO 

N° DESCRIÇÃO UND QTDE MARCA / FABRICANTE VALOR  
UNITÁRIO(R$) 

VALOR  
TOTAL (R$) 

12 CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO 100.000 
 CLOPIDOGREL 75MG / ACTAVIS 

FARMACEUTICA LTDA – 
 BRASIL; COBALT PHARMAC. 

0,47 47.000,00 

VALOR  47.000,00 

ANEXO ÚNICO:

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2016. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2016 - POE/MA. PROCESSO N.º 251788/2015 -
CCL. VIGENCIA: 12 MESES. Este documento integra a Ata de Registro de Preços Nº 242/2016, celebrada entre a COMISSÃO CENTRAL
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL, tendo como partes a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH (proc. Nº 324/
2015 - EMSERH) e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização do Pregão Eletrônico 008/2016 - POE/MA.
OBJETO: Registro de Preço para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM APRESENTAÇÃO DE COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS
REVESTIDOS, CÁPSULAS, DRÁGEAS E SUPOSITÓRIO.

São Luís - MA, 23 de Junho de 2016. Odair José Neves Santos - Presidente da CCL. Thiago de Melo Cavalcante - D-HOSP - DISTRIBUI-
DORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2016-CCL. PROCES-
SO Nº 103262/2016 - CCL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 -
POE/MA. Pelo presente instrumento, a COMISSÃO CENTRAL PER-
MANENTE DE LICITAÇÃO - CCL, instituição criada e constituída
nos termos da Lei Estadual nº 10.213 de 09 de março de 2015 e Decreto
Estadual nº 30.669 de 10 de março de 2015, inscrita no Cadastro Naci-
onal de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 00.705.290/0001 - 79, com
sede na Rua 44, N° 35, Quadra18 - Bairro Calhau, em São Luís - MA,
neste ato representada pelo seu Presidente o Sr. ODAIR JOSÉ NE-
VES SANTOS, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR,
para atender as demandas da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão - CAEMA. Endereço: Avenida dos Franceses s/nº, bair-
ro Sacavém, São Luís - MA, CEP: 65.036-284, considerando o PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 - POE/MA, para REGISTRO DE
PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada
em 30 de Junho de 2016 indica como vencedora a empresa:
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, e a
respectiva homologação à fl. 373 do Processo nº 103262/2016 - CCL.
RESOLVE: Registrar os preços dos produtos propostos pela(s)
empresa(s) BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES
LTDA, inscrita no CNPJ: N° 03.817.702/0001-50, localizada na Rua
Rosulino Ferreira Guimarães, N° 839, Centro, Rio verde - GO, CEP:
75.901-260, representado pelo Sr. Dário da Costa Barbosa Júnior,
portador do RG: N° 750.371 RG - SSP/GO e inscrito no CPF: N°
236.491.001-34, nas quantidades estimadas, de acordo com a classifi-
cação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas
no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei Complementar 123/2006, Lei
Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e do Decreto Estadual nº
31.553, de 16 de Março de 2016. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO
OBJETO. Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de Empresa especializa-
da na prestação de Serviços de Implantação e Operação de
Gerenciamento da Frota dos Veículos, através de internet, com a utili-
zação de tecnologia de cartão micro processada - chip ou magnético,
para fornecimento e reposição de peças e acessórios originais, manu-
tenção preventiva e corretiva e abastecimento de combustíveis (gasoli-
na, álcool, óleo diesel e demais derivados de petróleo) para atender as
demandas dos Órgãos Participantes, especificados no Anexo I do
Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 - POE/MA, que pas-

sa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta
de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta
nos autos do processo nº 103262/2016 - CCL. Parágrafo Segundo -
Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantida-
des indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓR-
GÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas
necessidades. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS. A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses, contados a partir de sua assinatura. CLÁUSULA TERCEIRA -
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo
Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à COMISSÃO
CENTRAL. PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL, através da
Gerência de Registro de Preços - GRP, nos seus aspectos operacionais,
consoante o que o artigo 28 do Decreto Estadual nº 31.553/2016. Pará-
grafo Segundo - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da
Administração Pública, Direta ou Indireta. CLÁUSULA QUARTA -
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. Os
preços registrados, as especificações dos bens, os quantitativos, mar-
cas, empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) das empresa(s),
encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de
Preços. CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S)
DE ENTREGA. Parágrafo Primeiro - A Contratada fica obrigada a
fornecer os bens nos endereços contidos na Ordem de Serviço emitida
pelo Órgão Contratante. Parágrafo Segundo - O prazo para o início
de fornecimento dos bens será de acordo com a necessidade do Órgão
participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço"
ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de Referência - Anexo
I do Edital. CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTRE-
GA. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Regis-
tro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento,
observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legisla-
ção pertinente. CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS.
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigên-
cia da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira inicial deste instrumento. Parágrafo
Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapas-
sarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta
e aquele vigente no mercado à época do registro. Parágrafo Segundo
- Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado,
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o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), median-
te correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo
ao mercado. CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS. Desde que devidamente justificada a vantagem, a
ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador. Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não
participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata
de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão. Parágrafo Segundo -
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observa-
das as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obri-
gações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes. Parágrafo Terceiro - As aquisi-
ções ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 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, não podendo
ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem. CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO ADICIONAL
DE PREÇOS. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitan-
tes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante ven-
cedor; Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos
demais licitantes será exigido à análise das documentações de habilita-
ção; Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;
Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão
registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam
em valores iguais ao do licitante vencedor; Parágrafo Quarto - O
registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro
de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos arts. 18, II, 19 do Decreto
Estadual 31.553/2016, devendo ser registrados obedecendo a ordem
prevista no art. 11, §3°, do referido Decreto Estadual; CLÁUSULA
DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS. Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Pre-
ços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR, quando: a) O Fornecedor não cumprir as obriga-

ções constantes desta Ata de Registro de Preços; b) Não retirar a nota
de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o seu
preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pratica-
dos no mercado. d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do
caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002. e)
Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas
pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GEREN-
CIA DOR ou por fato surpeveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior que prejudique o cumprimento da ata. Parágrafo Segun-
do - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es)
será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será
juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.
Parágrafo Terceiro - No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência
da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário
Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir dela. Parágrafo Quarto - A solicitação do Fornece-
dor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a
aplicação das penalidades cabíveis. CLÁUSULA ONZE - DA PUBLI-
CAÇÃO. O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar a presente Ata
no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, nos termos da Legis-
lação vigente. CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias
serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou
Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 056/2016 - POE/MA e seus anexos e as propostas
das empresas registradas nesta Ata. Parágrafo Terceiro - Poderá ha-
ver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. Parágrafo Quarto -
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666,
de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006, na Lei nº 10.520,
de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de
2016. CLÁUSULA TREZE - DO FORO. Fica eleito o foro da comarca
desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem,
assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de
duas testemunhas. São Luís - MA, 06 de Julho de 2016. Odair José
Neves Santos-Presidente da CCL. Dário da Costa Barbosa Júnior-
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

ANEXO  ÚNICO:

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2016. PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2016 - POE/MA. PROCESSO N.º 103262/2016 -
CCL. VIGENCIA: 12 MESES. Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 253/2016, celebrada perante a COMISSÃO CENTRAL
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL, tendo como partes a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA. Endereço:
Avenida dos Franceses s/nº, bairro Sacavém, São Luís - MA, CEP: 65.036-284 e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à
realização do Pregão Presencial  N° 056/2016 - POE/MA.  OBJETO: Registro de Preço para Contratação de Empresa especializada na
prestação de  Serviços de Implantação e Operação de Gerenciamento da Frota dos Veículos, através de internet, com a utilização de tecnologia de
cartão micro processada - chip ou magnético, para fornecimento e reposição de peças e acessórios originais, manutenção preventiva e corretiva e
abastecimento de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel e demais derivados de petróleo).

QUADRO  1  -  DADOS  DA  EMPRESA  BENEFICIÁRIA. 
 

EMPRESA: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 

CNPJ: N° 03.817.702/0001-50 
Telefone / Fax: (64) 2101-5500 / (64) 
2101-5526 / (64) 2101-5512 

Endereço: Rua Rosulino Ferreira Guimarães, N° 839, Centro, Rio verde – GO, CEP: 75.901-260. E-mail: ariella@brasilcard.com 

QUADRO  2  -  MATERIAL  REGISTRADO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd. 

Veículos 
Unidade Qtd. 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

01 
Fornecimento de peças originais, manutenção corretiva e óleos lubrifi- 
cantes (máquinas e equipamentos) para veículos da capital e interiores. 175 Mês 12 130.000,00 1.560.000,00 

02 
Fornecimento de combustível, veículos Capital e Interior.  
(Gasolina/ Etanol) 110 Mês 12 80.000,00 960.000,00 
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03 Fornecimento de combustível, veículos capital e Interior. (Óleo Diesel) 65 Mês 12 60.000,00 720.000,00 

04 
Fornecimento de pneus para veículos, motocicletas e máquinas pesadas 
Capital e Interior. 175 Mês 12 30.000,00 360.000,00 

Taxa de Administração Máxima Estimada (0,00%) 0,00 
                                                    VALOR  3.600.000,00 

São Luís - MA, 06 de Julho de 2016. Odair José Neves Santos - Presidente da CCL. Dário da Costa Barbosa Júnior - BRASILCARD
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2016 - CCL. PROCESSO
Nº 248433/2015 - CCL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016 -
POE/MA. Pelo presente instrumento, a COMISSÃO CENTRAL
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL, Instituição criada e consti-
tuída nos termos da Lei Estadual nº 10.213 de 09 de Março de 2015 e
Decreto Estadual nº 30.669 de 10 de Março de 2015, inscrita no Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 00.705.290/0001 - 79,
com sede à Rua 44, Nº 35, Quadra 18, Bairro Calhau, em São Luís -
MA, neste ato representada pelo seu Presidente  Sr. Odair José Ne-
ves Santos , doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, para
atender as demandas da Secretaria de Estado da Saúde - SES, ins-
crita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº
02.973.240/0001-06, com sede na Avenida Carlos Cunha, S/N, Calhau
São Luís - MA (proc. Nº 221226/2015 - SES), considerando o PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016 - POE/MA, para REGISTRO DE
PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada
em 09 de Junho de 2016 indica como vencedor a empresa TC ATUAL
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME e a respectiva
homologação às fls. 1204 a 1208 do Processo nº 248433/2015 - CCL.
RESOLVE: Registrar os preços dos produtos propostos pela(s)
empresa(s) TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
- ME, inscrita no CNPJ: Nº 10.493.969/0001-03, localizada Rua Fran-
cisco Real, Nº 1085, Sala 202, Bairro Padre Miguel, Rio de Janeiro/RJ,
CEP.21.810-041 representado pelo Sr. Raphael Arruda de Melo, por-
tador do RG: Nº 13.017.188-7 - DIC/RJ e inscrito no CPF: Nº
100.373.607-60, nas quantidades estimadas, de acordo com a classifi-
cação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas
no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei nº 8.666,
de 21 de Junho de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e no
Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de Março de 2016. CLÁUSULA
PRIMEIRA - DO OBJETO. Parágrafo Primeiro - A presente Ata
tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICI-
AIS para atender as demandas dos Órgãos Participantes, especificados
no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016 -
POE/MA, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a docu-
mentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedo-
ras, conforme consta nos autos do processo nº 248433/2015 - CCL.
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem
mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste docu-
mento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições
de acordo com suas necessidades. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VI-
GÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. A presente Ata terá
validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. CLÁ-
USULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS. Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento
caberá à COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
- CCL, através da Gerência de Registro de Preços - GRP, nos seus
aspectos operacionais, consoante o que o artigo 28 do Decreto Estadu-
al nº 31.553/2016. Parágrafo Segundo - A presente Ata de Registro de
Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por
qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta. CLÁU-
SULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUAN-
TITATIVOS. Os preços registrados, as especificações dos produtos,
os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representante(s)
legal(is) das empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO
da Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA QUINTA - DO(S)
LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA. Parágrafo Primeiro - A

Contratada fica obrigada a entregar os produtos nos endereços conti-
dos na Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante. Parágrafo
Segundo - O prazo para a entrega dos produtos deverá ser de 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Or-
dem de Serviço, de acordo com o Termo de Referencia - Anexo I do
Edital. CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA.
A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de
Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento, observa-
das as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação perti-
nente. CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS. Os
preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência
da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação
econômico-financeira inicial deste instrumento. Parágrafo Primeiro -
Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os pre-
ços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apura-
da entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente
no mercado à época do registro. Parágrafo Segundo - Caso o preço
registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO
GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.
CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de
registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qual-
quer órgão ou entidade da administração pública que não tenha partici-
pado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do
registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de
preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação
sobre a possibilidade de adesão. Parágrafo Segundo - Caberá ao for-
necedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condi-
ções nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presen-
tes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos participantes. Parágrafo Terceiro - As aquisições ou
contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 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, não podendo ainda,
exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item regis-
trado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem. CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO ADICIONAL
DE PREÇOS. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitan-
tes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante ven-
cedor; Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos
demais licitantes será exigido à análise das documentações de habilita-
ção; Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;
Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão
registrados preços de outro fornecedor, desde que as ofertas sejam em
valores iguais ao do licitante vencedor; Parágrafo Quarto - O registro
a que se refere o parágrafo terceiro,  tem por objetivo o cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos arts. 18, II, 19 do Decreto Estadual
31.533/2016, devendo ser registrados obedecendo a ordem prevista do
art. 11, §3º do referido Decreto Estadual; CLÁUSULA DÉCIMA - DO
CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pará-
grafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cance-
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