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ATA DE REGISTRO DE PREÇO quê êntre sr celêbrâm o MUNICIPIO DE

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/[,,I4, poT inteÍmédio da SECRETARIA
MUNICIPAL OE EDUCAçÀO e a empresa F. O. DE CEROUEIRA - ME
inscritâ no Cadasllo Nacional de Pessoa JuÍidicê - CNPJ n0
08 568 562/0001'48, lendo por objeto Regisiro de PÍeÇos paÍâ aquisiçáo de
mobiliário ê eleÍodomésucos com a Íinalidâde de alendeÍ as necêsstdâdes
da secrelaía rnun crpaide Educação de Alto AlegÍe do Pindâré _ lvlA.

O MUNICiPIO OE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ MA POT INTETMêdO dA SUA SECRETARIA MUNICIPAL OE
EDUCACAO ESPORÍÊS E LAZER, sediada na Av João Xxlll. S/N'Cenlro Alto Alegre do Pindaré-MA, CNPJ N'
06.085 197/0001-95 doravânte desrgnadâ CONÍRATANÍE, nesle alo Íepresêntado respeciivamente pelo SecÍetáÍio de
Educâçáo Espoíe e Lazêr Sr. FLAVIO OLIVEIRA VIANA, brâs leiío câsado, poíâdor da Cédula de ldenlidadê RG n0
14632612000-6 e inscílo no CPF sob o n" 007 125 423-45. residente e domiciliado na R ua J P Aheida n04531,8aiÍo
RuÍa CEP n0 65 398 000. Íesidenle e domrcrliado na nesla Cidade, e de oL,iro lado a empresa F. O. DE CERQUEIRA ME nscrilâ no Cêdastro Naconál de Pessoa Juridica - CNPJ no 08 568 562/0001 48, com sede na Rodovia BR 222, Km
49 n" 22, BarÍro Acampamento CEP 65 390-000 Sanla Luzia l\,44, neslê alo denominado CONTRATADO
Íepíesenrâdo poÍ FREoE DANTAS oE CEROUEIRA brasreiro. portadoí do RG n' 11T77011,40 SSP/BA e CPF n'
926 705 983-15 e sâu valor rêgistrâdo na cláusula sêgunda .lêstâ ata, consideÍando o julgamênlo da licitação na
modâlidade PREGAO PRESENCIAL SRP No 014/2021, Procêsso n0190/2021 bem como a clâssiÍcação dâ proposta e
a íespecliva homologaçáo, RESOLVEM íêgslíaí o preço da empÍêsa, nas quantidâdes eslimâdâs, de acordo com a
clâssiÍicâçáo poÍ ela alcançada no rtem, âtêndendo as condiÇÕes pÍevislas no lnsÍumento Convocalório, Íermo de
ReíeÍência e seus anexos ê âs constanles desla Ata de Regislro de Preços, pârâ íormação do SISTEMA DE RÊGISTRO
DE PREçOS - SRP deslinado a conlíalações Íuluras sujertando-se as paries ás normas conslantes das Leis e Decrelos
sLpÍacrlados e em co^Ío ndade com ds dbposçÕes a seguÍ
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PRIMEIRA - DO OBJETO

í.1. O

objeto IIMEDIATO do prêsenle nstrLrmento ê de ÍegrsÍaí o preço untário obtido na licitação PREGÃO
n. 0í4l202r: enquanto o objeto I4EDIATO sêrá o R.gistro dê Prêços pâÍâ aqujsição dê

PRESENCIAL SRP

mobiliário ê êlêtrodomásticos com â linâlidadê de átênder as necessidãdês da sêcrotâria municipâl de
Educãgão ds Alto Al€grê do Pindaré - IVA conslanles do aludido Termo de Reíerência que acompanhou o Ed(al da
citada licitaçào e que ora
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2.1. Emprêsa vencêdoíâ:
Empresa. F. D. OECERQUEIRA -ME
CNPJ: 08 568 562/0001 48
Endêre9o: Rodovia BR 222 Kn 49 r' 22 Batrro Acampêmenlo CEP 65 390-000 Santa Luzia
Têlêíonê: (98) 3654 5429(98) 98196 0879
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2.2. Plani,hâ DemonsÍativâ de Prêços
Lole 01
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DESCRIÇAO

I

Conlunto escolar rnesa e caderra Ad!lto ' Tampô
em IVDF 18mm e acabamento em Ílta de PVC
IVesâ med ndo 0.74 cm de alluÍa e tâmpo
medlndo 0 60cm )( 0 45cm Poda livros em
PolrpÍop eno EsÍLrtura da mesa coín parede de
1,20 e piniura elelroslâtEa pó Cade ra com
assênlo e encoslô êm ooirDroorleno azul

atâdeReÊÉrodê prêaonr 099/2021.
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Folha
Proce:

Rübli ca.

**2
1

CadêiÍa com 86 cm de allura e 0 45 alé o
assenlo Eslrutura da cadelra com parede de
O

2

3

õoni,rnto tr,taternat ' Coniunto colelivo mateÍnal
com 4 cadeiras coloÍido opÇâo de cores
LâÍânja, Amarelo, Vermelho e AzulCaíerra:
Tampo em mdf 18mm Íla em pvc l\4edlndo:
àllura 47cm e tampo 80 x 80 EslÍuluÍa eÍn íeÍo
com pâÍede 1,20 Pinlura elêlrostál ca pô
CadeiÍa Assenlo e êncoslo em pol pÍopileno
Esúuturâ em feÍo paíede 1 50 lúedrndo aliura
rôiâr 52cm e alluÍa alé assênto 27cm
lampo em ÍVDF,
C."lrrÍ"
"omcom àssenlo e
""""1",i"f""til
aço Câde,ra
com gÍadrlem
encoslo e.1po'.p ôprleno vermelho CâdelÍà com
0,65 cm dê alturâ ê 0,35 âtê o assenlo, EslÍulurâ
da cadeira com paiede de 1,50 e p ntura
ê.er'oslan(a Pó.
nunto SextavaOa nfanl,l - lúonobloco d Bau
c/ Caderra ABC - Tâínpo em lúDP / rúDF de 18
mm Reveslido em Larninado [/e]aminrco
Fôrmicâ Com canlos aÍêdondados Bordas: êm
PP dê 2 mm. anti amaíêamenlo, colada pelo
sistema Holt lúehing, na cor bíanca EstÍutura:
em Tubo de AÇo sêndo requâdío soblampo em
l\rbo retanqllar 20 x 20 Ílm e pés em Tubo
Íedondo (1 1/2) EslÍuturâ com Íatâmento Anti
Fêrrugem e CoÍosáo Prntura em Epóxi-pó na
cor bÍanca Ponte!Ías lnlernas em Pohpropileno
lnrelado Bàu seíâvàdo nielado em
polpÍoprlêno a allâ resrstencrê Ínedrndo 120 x
320 x 240 mm Dlmensôês da mesa 1000mm de
diâmetro ê 570mÍn de allura opÇáo de corês
AmaÍelo. AzulReâl Branco, Vermelho, VêÍde

5

0

Coniunto escolar TÍitrapêzro adullo' Conlunto
escolar no lamanho adullo com lampo e porta
Ivíos acoplado em polrpíoprleno Cadetra com
asseôlo e encoslo em poliproprêno azu
câdeLra com 0.86 cnr dê altura e 0 45 alé o
assenlo Estrúuía da cadêira com parede de
1,50 e pintuÍa elekos!álica Pó
néiõGrio tntantit- ttlesa ae ReleitóÍio com
bancos avulso, tampo em MDF 15mm de
espessura Íeengrossado com mâis 15mm
lotalizando 30 mm nas bordas. Revestrdo em
fórm ca com peíil em PVc ou fóímica Tâmbém
sendo mu o mâ s seguÍo por ser com encosio
Íá.Llilandô a forma de se trabalhar. sem contaÍ a
garsnlra e a pÍoteÇào dos usLàÍ.os fslrJlu'a eÍr
aço lubo 40x30 lrpo monobloco com lralamênlo
inoxrdável e pinluía elêtroslálrca epóxi pó
Produto aprovado pêlo lnmelro mais
recomendado para cíeches. êscolas
.nnd^miniôs âlé mesmo oaÍa câsas e etc
Refêilóío Adulto - lúesa de RêÍê(óro com
bancos avulso tampo em ÍVDF 15mm de
espessura íeengrôssado com ma s 15mm
tolalrando 30 mm nâs bordâs Revesl do em
Íórmica com perfil em PVC ou ÍÓrmica Tambern
sendo rnuito mais seguro por seÍ com encosto

DC

UND

150

RS 535 00

R§ 80.250,00

DC

UND

150

R$ 366,00

RS 54 900,00

UND

50

RS 1.600,00

R$ 80 000 0o

UND

300

R$ 600,00

RS 180 000 00

UND

80

R$ 1 100 00

R$ 88 ooo oo

UND

50

R$ 1 050 00

F$ 52.500,00
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cNPJ: 01.61 2.8320001-21
íâcilitando a forma de setraba haÍ sem conlaí â
9âÉn1iâ e a proteçáo dos usuários Eslrulura êm
âço tubo 40X30 irpo monobloco com tratamênlo
inoxidável e pintura eletmsláncâ epóxi pó
Produto ápÍovado pêlo lnmêiÍo, mas
recomendâdo paíâ crechês, escolas
mndômÍnios elé mesmo Dara câsâs e etc
Conjunlo EscoLaí Professor - Conjunlo
PÍoÍessoÍ. denlro das noÍmas FNDE Tampo êm

I

9

MDF TSmm e acôbamento em í,1â de PVC Mesâ
medindo 0.76 cm de alluÍa e tampo medindo
1.20cm x 0 60cm Estíuiuía da mesacom
DaÍede de 1.20 e prntura eleÍostática pó
lVesa p/cadeirante c/ lnc rnaçáo - Tampo em
I\,,lDP de 18 mm com canlos arÍedondados na cor
cinza. revestldo em Laminado de Bâixa Pressâo
(BP), Bordas êm PP de 2mm de espessura ant
amarelamenlo colada pelo sislema Holt ÍVelling
(a quenlê) na mesÍna cor do tarnpo EstrutuÍa
em Tubo de Aço Redondo lla\2222níntel)
(25.4 mm) PintuÍa epóxtspÓ com tralamenlo ann
lerrugem e corÍosáo nâ cor pÍata Ponteiras
exlêrnas em polrpÍopileno lnjetado PonleÍas
exlernas em polipropileno rnietado. Ivesa com
Gradil Regulagem dê Altura: lúínlmo 600 mm
Ir,4áximo 800 mm lnclnaÇáo o a 20'. [Iêddas:
comDflmerlo 900 mm PÍoÍu.drdàde 600
Carlêrra Universitárla PoLipropileno Azul Cadeira unLveísilána íixa 4 pés Assenlo e
encoslo inletados em polipÍopieno de alla
rêsisténcia em cores sólidas Eslruturas êm tubo
de aço com acabâmenlo azul caíeira

DC

DC

UND

2AO

RS 500.50

RS 100100.00

UND

2D

RS686 00

R$ 13 720 00

UND

2000

RS 139.00

R$ 278 000 00

UND

150

R$ 550.00

R$ 82 500.00

UND

200

RS 322.00

y'*.ooo.oo
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lnivêrsiiáiá PolrDroDileno Azul

M
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a e caderra l\.{ODELo CJA-06 ' Conjunlo
para aluno tamanho 6 sendo a altuía do aluno
compreendida enÍe 1,59 e 1,88 m (Conlunlo
Azul), confoÍme sravação mpressa por
tampograÍa na eslrutuíâ da mesa e no encoslo
da cadeiÍa: OBS írêsle Modelo 2 o tampo da
mesa e consniuido em ABS ( pláslico ) Conlunto
composlo de a) 1 (uma) mesâ com lampo êm
plásnco injetado com aplicaçâo de lamrnado
melamlnico nâ Íâce suoerlor, dotado de lÍâvêssâ
êslrutuÍal intêtadâ êm plástico técnico, montado
sobre eslrulurâ tubular de aÇo, conlendo porla
livros em pláslico iniêlado. b) 1 (uma) cadêrra
empilhável, conr assenlo e encoslo eín
Polipropileno intetado, nronlâdos sobre êstrul!ra
lubulaÍ de aço EslrutuÍa metálica (mesa e
câde Ía) IúESA rnonlanles verlicais. pés e
trâvêssas conÍeccionados êm tubo de aço
carbono aminado a frlo. com cosluÍa. CADEIRA
estrulurâ em iubo de aço cêrbono lamrnado a
Ílo. com costurâ; PINTURA:em tintâ em pó
hibrida Epóxi / PolréslêÍ, eletÍostálica, bÍilhanle
polimerizada em eslufa, espessurâ mlnima 40
rnicromelÍos na cor CINZA tÍalamenlo
rê§islên. â

DC

"rê

õõNJúNTo EScoLAR PAú aLUNo - cJAl
12

(Composlo de mesa e cadêrra) EspêciÍicaÇôes

nt" a" negrst,oa" preço nqOSg/2021_
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espessuÍa de 18mm, revestido na Íacê superior

13

t4

êm laminado nrelâminico de ala Dressáo, 0,8mm
de espessura, acabamenlo texlurlzado na cor
CINZA (ver reíêíêncras) cantos aírêdondados
(coníorme projelo) Revesiir.ênto na Íace nferioÍ
em chapa de balancêamênlo - contra placâ
ÍenóLicâ de 0,6mrn, lxada em umâ Íace
Aplicação de poÍcas gâíâ corn rosca métrica lú6
e compÍimenlo 10 mm (ver delalhamenlo no
projelo) DimensÕes acabadas 450mm (larsura)
x 600Tn \pÍo'Lndrdade) r '9 4mr (espessJra)
admil ndo'se tolerâncâ de até + 2rnm para
larguía e profundidade e +/. lmm para
espessura 4 Topos encabeÇados com Íla de
bordo em PVC (clorelo dê polinivinrlâ)com
"pímer', acabámênto textuizado, na coÍ
LARANJA (ver referências), coladas com
adesivo "Ho1I\4elting" DimênsÓês nominais de
22mm (larsurâ) x 3mm (êspês§ura) com
tolerância dê +/ 0.5mm parâ espessura
ArmáÍio Allo de Aço com 2 Porlâs _ Armáno
Allo com duas ponas de melalpaía escnlório
(cada porla possurÍeÍorços rntêínos trpo mega)
Puxador em polipropileÍro no senlido verlical e
ÍêchaduÍa Yalê com 2 chaves e lÍavamenlo da
pola nâ p'ale,ei d Íra ce'1lÍal PossJrs'slêma de
cremalheiÍa paía rêgulagem da§ praleleiras â
câda 80rnm DobradiÇas êxterna Acompanha kit
pá íegulável, Pintura eleirosláticâ a pâra em
rodâs âs cores. PÍátêlêrÍas de melal 1 íxa e 3
Mêsê de EscÍilóflo em L Eslro ndusúral
1 5OMX1 5OM - I\,4ESA EIú L ESTAÇÃO PARA
ESCR|TóR o cotvt 2 GAVETAS E CHAVE
I\,IATERIAL IúDP, GAVETEIRO FIXO 2
GAVETAS COI\I CHAVE ACABAIVENTO:
PERFIL POSTFORM/FITA DE BOROO 1 IT4It4.
oe aço tt'toauLar 0 Píalêlerras Cor c nza
Produto: Estanle em aÇo DescrÉo Estante
em aço. Coluna ÍeÍorçada em L e Ílros de
modulaçáo,6 pratelêiías com 400íÍm de
proÍundidâde. altura rêguláve alravés dê
parafusos de 70 em 70 mm DobÍas eníoladas,
livrê de arestas corlanles. Cor cinza
Capacidade 50KG poí prateleiÍa, Dimensões
aDÍoximadâs: 900X400X1 980mm
õ Armário Aéreo 120 cm é Íeilo com 7 câmâdas
c/2 portas de coírer em vidro ' O Amário Aéreo
120 cm é íeito com nrâteÍais de alla qualidade e
p,nrJrà pot|êsler com 7 camàdàs p'orero'as qLe
aumenlam a ÍesisiêncLa e durabrlrdadê do rnóvel
COiI 2 PRATELÉIRAS PORTAS COM
DOBRADIÇAS IVI-'ÂLICAS E OU^ADORES DF
ALUI\4]NIO DIIVENSOES APROXIIVADAS
0,60(A) x 1.00(L) x 0,3(P) M FIXADO NA
ÉARLDE POR BUCHAS E PARAFUSOS
errnaro de Aço - ermáro de Açoalura (cm):

DC

DC

UND

70

RS 1 100,00

R§ 77 000,00

UND

2A

R$ 600.00

R$ 12 000,00

UND

100

R$ 440 oo

R$ 44 000.00

UND

30

R$ 650,00

R$ 19.500 00

UND

50

R9 1 000 00

RS 50.000,00

EIG-te
15

l6

17

l92Largura (cm) 8oProíundidade (cm):
4oReÍeÍência do Modelo AÍmâno de Aço
Conteúdo da Embâlâgem:Arnráíro de Aço c/
aandeia Peso Suponado. 30 Kg por Bandeia

DC

DC

DC
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a,"d" -"úrrr"d" P"ç" ,f 0532021 '
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NúmeÍo de Bandeias 04 Eandeias rnlernas
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Aímário de Escrlóro - Armário dê Escrilório.
Altura: 160 cm, Largurâ: 80 cm, ProÍundidade:
42 cm Peso:44,000 kg, 4 pralêlerÉs Amário
escrilóno, maieÍalr mdp, quantidâde porlasr 2
un, maleria poÍta: madêirâ mdp. quânlidadê
pÍalelêiÍas 4 un, larcurâ: 80 cm. alluÍa 160 .m
cárâcleÍislic€s adicionars com íechaouíaÍonlâl
e pu(adoÍes, pÍorundidade: 50O mm
acabamentosuperÍicial: aminado rnelaminico

DC

UNO

50

RS 950 00

RS 47.500.00

UND

50

RS 2 500,00

RS 125 000,00

UND

30

R$ 800 00

RS 24 000.00

UND

20

R$ 2 700 00

R$ 54 000,00

UND

l0

R$ 560.00

RS 5 600 00

cor:cêNalho malva, materialbase aço com
sapalas n veladoras I po à'io. êspessura laTpo
25 mm

Armáíio Guarda Vol C/ Chave Em Í\,ldl AÍmário
Guaída Volume Com Châve Em ÍVdf l\/edidas

l!

20

21

22

Ârà dê

110 CÍ\,4 (Largura) x 110 CM (Allura)x 40 Clt4
(Proíundidade) Cor: Branco TX com bordâs êm
PVC. Armário, materiâl: madeira mdf t po
guaÍda volume quantidâdê porlas 4 un lipo
portas Íechâdura melálica. acabamenlo
superÍical laminâdo melaminico cor arg a.
altuÍa: 160cm.laÍguÍa 80cm prcÍundrdade 55
cm caracteÍisticês âdicronars cnàvês rndrv duârs
e pÍateleiÍas deslizanies, quanlrdade pralel€iras
04 inteÍnas Íequláveis
AÍmáro com 2 Portas - Aímário com 2 Porlas
Allura (cm)180 Largura (cm)62 5 ProÍundidade
(cm)35 5 CaÍaclerísticas Gerars- Produzido em
N,IDP ' Contê com 2 poítâs - Châve para maior
segurança - Pés em pláslicos - Possui 4
pralelêiÍas rnlêrnas Acabanrenlo eín p nlura
UV/TX. Armário de aço com 2 porlas
Dimensôes: allLrrâ de 180 â 210 cm x largura de
70 a 110 cmt Praieleiras:4i l\,'latêr âl conÍecÉo:
aco: Capacidade poÍ praleleiÍa 50ka
GuaÍda Volume Em Aço Com 20 Porlas C nza
Para Cadeado - Guârda Volumê Em Aço Com
20 Porlas Cinzâ Paíâ Câdêado lúêdidas Altura
193 Cm Largura 138 Cm PíoÍundrdade 40 Cm
CaracteÍislicasTolamenle ÍVonlável Drspensa
A UlilEaçâo Dê ParaÍusos Com Pilão Para
Cadêado (Cadeado Náo lnc uso) Eslruluía
Chapas 24 E 26 (0 60mm E 0 45mm) 20 Podas
Com 1 Veneziana Para Venlilaçáo E 1 ReÍorço
lnterno Por Porla Capacidade Por Pratelena
15kg (Bem Dislribuidos) llens De Sérre 40
Cabides De Nylon 10 Pés Reguláveis Em Pvc
Pintura Eletrosrátrcâ A Pó (Tinlâ Hibridâ) Nâ Cor
Cinza CrslalPintura Em Esmallê Srnlêlico Nas

ARMÂR]O 3 PORTAS E 4 GAVETAS AÍmáno
Mateíál Prodúo Produzido êm lúDP 12mm
DobÍadrças e CoÍedrças Melálrcas. Puadores e
Pés em Plástico PVCi Prnlura BP corn
Acabamenlo Fosco Descíiçáo do Tamanho
Allura 87 cm Laígura 133 5 cm Píolundrdade:
37 cm Quantidade de Pés 5 pés NúmeÍo de
portas 3 Porlas númeío de gavetas 4 Gavetas ARVAR'O BA XO Pàía COZ \HA.GABI\ETE)
oom lampo flDP 15mm pré monlado Desiqn

Rê3nÍode PÍêçó iq059/2021-
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Ilublicâ

i

modeíno, Pes com regulagem de allura;AmPo
espaço lnlerno, man!al de monlag€ír
complêxrdâde baxa paía monlâí CoÍ
píêÍêrêncialmente bÍanca com lanrpo preto
Mêdida minima de larqura 1.20mi
MESA DIRETOR - Llesa DrreloÍ C/ Pé l,.lelá co
23
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Í\,IAtEÍiAI ÍVDP NFORN]AÇÔESTÉCNICAS

DC

IVeddas 75x150x60 Peso I!1ax Supoíado: 50kg
Peso Brulo 21 66 Kq
llirEsa EscRtroRto co[/l 3 GAVETAS, tresa
oe Ésrr o ro.oÍ I Gàveras Allu'a l(m,75.5
g
oroÍJrdrdade (rrl4'
-âÍgJra LCl^lJ I l. / l2l 8
5 / 46.5 Eslíulura em [,'lDP 15mm e Íibra 3mm

(fundo da gavela) PossuilÍês gavelas
Puxâdores exlernos em pláslrco Design
imodeíno e muilo Íuncronal - Capacrdade: 20 kg
I no tampo maior, 10 kg no lampo rnenor 2 kg por

oc

Pollrona para âud(ório de lêcdo com pÍanchela
- Polt.onas de A!d(óro Ponrona pâra auditôao
de leÍ rdo ceÍlrlràdo 2 Com pÍa'rcheta 3 Conlracapas de madeÍâ Espessuía de 15mm.4 Pés
de âço para Íxar no cháo Espessura do aço de
2 2mm PintLrrâ eletÍostáli.a 5 Braços e
acâbamento íronial do bÍâço em madeira;
6 Espuma de alta densidade moldada à fÍio
7 Rebalimento do âssenlo por mola, S.Espuma
do encoslo Espêss!ra dê gcm. dênsidade dê
45kgs/m3 I Espuma do assento Espessura de
gcm, densidade de 50kqs/m3; 10 ValoÍ para
ílerras de 5 assenlos o! mais DrmensÕes
1 Cênlro-â'cenlro dos bÍaços 580Ínm 2 AltuÍâ
lolal da pollrona 1020mm. 3 Allura do assento:
450mm 4 Compriínenlo com o assenlo
abêrto 700mm. 5.Compnmenlo com a píanchela
abertâ 780mm, 6 LaÍgura do braço 80mm, Cor

DC

Cadeira Executrva em longaÍinâ com 3lugares CadêiÍa paÍa escÍilóro execuliva unrversitána
com píânchetâ êscâmoelávêle uín braÇo ixo em
longarina com 3 lugares com base íixa O
rêvêstrmenros do assenlo e encoslo e em lecdo
Peso supoíado 120 kg Cârâcleristrcas:
Assento: 144 x P40 cm. Encosto 143 x 429
cm; Longarina sêcretária universrtáÍia 3
lugares; AltuÍa do assento: 50 cm
Universilária para audilório EslruluÍâ pâlilo
Braços Íxos pÍelo, Continuoi Prancheta

DC

êsôâmôreávêl côr aTul
Cadeira DrretoÍ em Longarina com 3 ugaíes Cadeira DiÍetoÍ em Longarina com 3lugares
Poltrona Diíêtor Íxa ergorôm ca enr longaína
com 3 iugares dê fabicaÇáo naclonalcom
encoslo anatômrco, sendo esiíulura Íxâ o
mecânrsmo dessa longâÍina e Íixâ. êspuma
anatômrca inietada com espessura de incrÍveis
70 Tm no d$senlo e 70 rfn no êncoslo gonada
Coí Azul
CadeÍa 3lugaÍês longaí na 3ssênto e êncoslo
em pol propi eno ' Cadeira 3lLrgares longannâ
assenlo e encosto em DolioroDileno Base

oc

DC

UND

50

R9 59 50

R$ 2 975,00

UND

5

RS 520 00

R$ 2 ô00 00

UND

150

RS 550,00

RS 82 500.00

UND

r00

R$ 600,00

RS 60 Ô00 00

UND

130

RS

650,00

RS 65 000.00

UND

100

R$ 500 00

R$ 5q.000,00
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Av. Joáo Xxlll, S/N - Cônfo
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longanna estíulura quadrâdâ 50 x 20 mm
Eslrutura do êncoslo iso em âço oblongo Alt(]Ía
tolal: 80 cm LaÍgura tolâl 145 cm PÍolundidade
tolal: 55 cm AluÍa ate o assento 48 cm
Dimensão âssento: 47 cm x 40cm Dimensão
encoslo: 46cm x 31cm Cor Azul
Espelho com moldura 38xl08cm - ESPELHO
À,IATERIAL VIORO CRISTAL FORI\,4ATO
RETANGULAR ESPESSURA 2 I\4I\,1,
COÍ\,1PRIiJ4ENTO 70 CIV LARGURA 40 CíV
CARACTERLSTICAS ADIC]ONAIS IVOLDURA
EIT4 ]VADE]RA
Cavalete de PLnlura Compacto Dirnensóes do
pÍoduto 48 x 04x 154cm 4 Ourlogramas.
Cavalete prnlurâ mâtenal: maderíâ lipo
madeira pinus, lralamenlosupeíicral: nalural
lamanho: mrcro base apoio móvel, supoíe
acêssÓrio§ com suporle
Cavalete P/ Flrp-chart C/quadro Branco 60x90
Madeira' Câvalêle P/ Flrp-chadC/quadro
Branco 60x90 [.,ladeiÍa 2525 Câracleristicas: AltuÍa. 180cm x - LarguÉ :60cm'
coníeccronado em Pinus - Ouadro Branco:
60cm lârgura x 92cm altuÍa - Porta blocos para
alé 50 folhas
Conjunto Mêsa 80cmx80cm e 4 Caderras Conjunto êscolâr coíÍponêntes 1 mesa e 4
cadelàs màle,ra mêdería e aço laÍrar10 ctc01. màle,iailàmpo mdÍ nalamento supeíÍcra
eslrutura ànlÍeíJgrnoso e pr.tJÍà erÍ epoxtspo.
caracleristicâs adicionais: cadeiÍas com assenlo
e encosto êm polrpropileno, reveslrmenlo lampo
laminado melaminico, cor: vanâda
Cadeira Escntoíio Execuliva Gi.atória Com
Regu agem dê Allura â Gas Teladâ Preta '
CADE]RA DE ESCRITÓRIO ÉXECUTIVA COI/1
BRAÇoS 5 Pés Com Rodizros Em Polipropileno
Multivisão (Gtrâloria)i Com Rêgulagem DeAllura
Com PislãoÀ Gás Acabamenlo Em Pláslico Na
Base, Encoslo E Ascenlo Ern Courino Preto Ou
Azul lVarinho Espumâ lnjetâdâ, Nylon U lra
Rêsislenlê Na Basê: Pârtes l\,,letálicas P nladas
Com Tinla Epóxi A Pó; Base Oos Pés Em Aço
Carbono: Com Capacdadê De Suporie De
100k0: Corn 01 (Ano) De GaÍantra
Cadeird Pláslica 04 pês - CADEIRA \,14-ERIAL
PúSTICo, CoR BRANCA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
EI\4PILHAVÉL TIPO SEM BRAÇO . CADEIRA

DC

DC

DC

DC

DC

DC

UND

2

RS 200.00

R$ 400 00

UND

20

RS 130 00

R9 2 600.oo

UND

20

R$ 250 o0

R$ 5 000,00

UND

2A

R$ 480 00

RS

UND

10

R$ 310 00

R$ 3 100,00

UND

200

RS 47.50

R$

UND

50

RS 200.00

R$ 10 000,00

UND

10

RS 900.00

RS

I

600,00

I500,00

SECRETARIA
CADEIRA SECRETARIA F XA PÊ PALIÍO
úÍ\TI NADA CORES DIVERSAS I\Ied das: A.
0,95 cm/ L- 0,55cm /P - 0 58 cm - Cadera
Secrelana F xa Pe Palilo Preta PaÍa
35

36

Escrilóro/Recepçáo EspeciÍcações lVateíal
Assento/Encosto Assento encosto de esp!ma
Lamrnada. assenlo em lecido 30mm ê ênco§lo
em tecido 25mm revestida em tecido Peso lq
aproxlmado do Produlo 4 kq Capacidade de
Caroa 120 Kq
Coitulro lúesâ de Jaatar orêlà com á Cádênas

alà deÂeSirtro de PÍeço nr059/2021

PREGÃO PnESENCTALSRP

DC

oc

neOl /2021 Cpl/PM,dAp/MA

I

000 00

'(.):M

Folhas
PREFEITURA MUNICIPA!DE ALTO ALEGRE OOPTNDARÉ.

MA

Av. João xxlll, S/N ' cêntÍo
CNPJ: 01.612.8320001-21
It,{ ESA OUADRADA
GRANITO COii 4 CADEIRAS - conjunto com
mesa tubular c/ câdeiras, coníeccionada em aço
tubular e com prnlura na cor branca em epóxi
com acabâmenio em allo brilho, a mêsa poss! o
lampo em gran oi as 4 câdeiras possuem
assênlo eslofado na cor preta Dimensóes
altura: 77 cm laÍgura 90 cm proÍ'rnd dade 200
cm Dêso: 140.2 kq
Gaveleiro 3 Gâvêlas e Rodízios BÉnco '
GAVEIEIRO MÔVEL II,IADEIRA
AGLOIüERADA. LAI\,4INADO MELAMINICO, 3
UN,60 CM 39 CM 52 CM, COR ARGILA
RODIZIOS DE NAILON / PUXADORES TIPO

nc.

Processo n1

Rublica;

CONJUNÍO COIV

37

DC

UND

40

R$ 500 00

RS 20 000,00

UND

30

R$ 3 000 00

R$ 90 000 00

ilêsa

38

S lugâres bâncos dobÍave s - l\,4esa
refeitório 8 ugaÍes essa nresâ para reÍeilÔío
tem I bancôs êscamoteáveis q!âdrados ê
esÍulura fxa dê lubo de aço carbono I!'lesa dê
ÍeÍeilóÍo corn bâncos escamotêâve s sáo óimos
para economia de espaço e também paía evitar
o desgasle nâ hora da limpeza, Pois esse

DC

I lugares eslÍururâ de lubo de
âço carbono - Í\,,lesa refeitório S lugaÍes bancos
fixos acoplados estrutura íxa de iubo dê aço
carbono no modelo W. tãmpo reveslido em
DC
formica Delalhamenlo Píodulor Í\,4esa Reíeilório
UND
60
R$ 1 500.00
39
Tipo Banco Pé W Ouanlidade de I'rgaíes
Drmensóês monlado o LarguÍa: 24000
PíoÍundidade 8000 Altura 750mm Tampo
IúDF l5mm rêveslido em FoÍmica EslÍuluÍa
Tubo de âco carbono Sem encoslo
lúesa paÍa compuladoÍ com porta leclado lúESA PARA COIúPUTADoR. com
especiÍicaçóes minimas com base em [4DF.
revestida eín melân ca conr dupla face
confeccionada em aço/Íerro. supode de CPU e
R§ 390,00
UND
60
40
leclado composiçáo simplês na cor azu com
passâ
ío, med
bordas cinza com
âproxrmadamente 0.80 compÍirnenlo 0,60 de
altura. maÍca de ÍeÍerêncrâ: Valênlina
equivâlentê ou de mêlhoÍ qualrdade
l\,4esâ íêuniáo rcdonda 120x75 15mm - [4ESA
DE REUNIÁO REDONOA 1 2OI\,I íVESA dE
Íeunlôes íedonda. 1.20m drâmenlro. lilDP
15mm, estftrtura em aço 5 patâs com tÍatamento
antilerrugern e revestimento êm epox r-pó de alla
res stêndâ Iúóvelconfeccionadô êm ÍúDP
([4edium Densily Particle BoaÍd Chapa dê
UND
RS 250 00
PâÍiiculas de À,lédra Densidâde) na espessura de
Tsmm com re veslimento êm laminado
melamínrco BP (baixa p.essão) de â11â
resislencra com encabêçâmênto com Íila de
bodà dê 211m Encaoeçêmê nro de bo'das reito
por centro de us nagêm com peÍilde PVC
insialâdo ôêlá sistemâ hotmelt à 180'C.
VabÍdo Lote 01 - R$2 375 395 00 (dois milhóese trezentose setenla e cinco mile trêzenlos ê noventá
Í\,íêsâ ÍeÍetoflo

I

l-
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R$ 90.000,00

R$ 23 400,00

R$ 6 250,00

e cinco reâis)
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Folhas n.PÂEFEITURA MUNICIPÀLDE ALTO ALEGRE OOPINDAÂÉ.

Av. João XXlll, S/N - Cêntro
CNPJ: 01.612.8320001-21
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Processo nl
R

r-:

blica:

3'1PâÉapÍesenlecontlalaçãoÍolnstaurâdopÍocedimenlolrcitalôriocomfundâmentonasLêisn010.520/02en"
8.666/93 e nos Dec€los

nÔ

7 892/20T3, no 3 555/00

Rêgulamenre convocado pára rêlrrar a sotrc âçáo de empênho. o ÍoÍnecedor cumrnÍá Íazê-to no pra2o máximo de
pelo Pl\"lMP sujeitando_se âs penâlidâdes
Q3-]I!*LE§. proÍogável por umâ Única vez. se houvêí luslrÍcâliva aceÍla
ã

2

legalmênte eslabelecrdas

Íca incumbrdo de apresentaí procuração, contralo sociat, câna de pÍeposição ou documento
(origrnat
ou cópia autenticada) que designe expiessamenle o seu repÍeseôtante habililado para ÍetiÍâda da
equivatenle
solicitaçáo de empenho.
de PÍeços
ã +. e àsgnatura ae recebimênto no verso da sotic6çáo de empênho ou a assinatuÍa na Atâ de Regislro
de
convocaçáo
a
nêcessidade
supÍe

3ã. O

fornêcedoí

â PI\,IMP e a empÍêsa.que apÍesenlâí a proposla
usar'em consequência do píêsente certâme terâ vatidade pelo prazo de 12 (doze) mêses contâdos
pnmerÍo lugaÍ
"ã*iri""ãã
à Darlrr oà assrnaturtda ARP pelo oÍdenado'de Despesâs e a classúlcêda em
4.1. O rêgistro de prêÇo constanlê dêsla Àia, ílrmada entre

á, r;

o prazo ae ,ai,oaoe da ARp os órcáos signatáÍos náo íicaráo obÍigados a adquirÍ os materiais
pÍocedeÍ
áiãfr"i""À""t" óa" Snp podendo rê3lizaÍ nova liciaçáo quando julqaÍ opoÍtuno e conveniente, ou mesmo quâlquer

;.i. ilrl"

às âquisiÇóes poÍ dispensâ ou inexrgibilrdade. se Íor o caso, nos lermos da legislaÇáo v€enle, náo câbêndo
lipo de recurso ou inden zaçáo às empresas srqnaláÍas do SRP
ais. Nà nô0r""" oo reín 42, caso o pÍeço resulrânrê da ticláçáo. d spensâ ou rnexrgrbitidadê sela tgual ou superior ao

constântenosistemadeRegislrodePÍeçosoóÍgáoíicaobrgadoaadquiÍirosmâleriaisjunloàempíesasignatáÍia

desre lnsrrumento. êr§ que êstâ tem o dnêito de prcferêncra
l,+. À panrr oa vgcncia oa Ala de Registro de píeços. o tornecedoí se obflga a cumpnÍ. na ÍnlegÍâ, todâs as condiÇões
qualquêí de suás cláusulas
eslaOeieoOas rcãndo sujerio rnclusive, ás penâlidâdes pelo descumpímenlo de

5.í.AGeíêncadaAladeRêg§lrodeP€çosfrcaíáacargodâPiúAAPconÍolmeDecretoMunicipalcoíÍespondênte'

nos terÍnos das noÍmâs que regem a maiériâ e normatlzaçôes inlernas
s). À era oe negislío oà pÍeç;s onunda desie certame duÍanle sua vigéncia, dêsde que p€viameniê auroÍrzadâ pelo
órgâo gêrenaado;, poderá seí utilizada por órgáos e entidades da adminrstraçáo
prêços deveráo encaminhar solicitaÉo
i.ã. OI orgao" o, àntioudes interêssados ntuntizaçáo da Ata de RêgisÍo de
préviâ ao órgáo geÍênciadoí/Dêpartamento Adm nistraiivo
prêssupostos:
b.4. a utili;gà;destâ atâ po;ôutro órgão ou êntidadêfica condicionâda âos sêsulntes
â) Não-comprometimento da câpacidade operâcional do fornêcedor;

b)

Anuêncra expíessâ do Íornecedoí
Não excêder â 50% (cinquenla poí cento) dos quantilalNos do lole do rnslrumento convocatórioi
qu;ÁlrGiivo
decoírenle oas aaesoes á ata oe regrstro dê preços não podeíá êxcêder, nâ totalidâdc, ao dobro do
5.5 o
quantiiaüvo de cada itern regisrÍâdo na âta de regialro dê preços para o óÍgáo gerenciador e órgãos parlicipantes,
independenie do número de órgáos náo partcipânles que aderiÍêm

ci

6.1'ospreçosregistÍadosparaaempÍesasignaláradestelnsiÍUmentosãoaquelescÔnstântê§naPlanilha
Dernonstral va de Preços

pêlâ quanlidade
ã.2. em caoa rornectírenio. o preço toiat será o pÍodulo do preço unitáÍio ora ÍegistÍado mutiipticado
que se deseja comprar
À.:. É ,àoàáo qu"ür"r r"alusle de preÇos duíant€ o prâzo de 12 (doze) mesês' a conlâí da datâ dê apresentâÉo da
proposla, exceio poÍÍorçâ de legrslação ulleror que assim o pêímila
pesquisà de preços
6,4. Visando sLrbsdiar evenluais Íevisóes, o ôígào gerencladoí rea lzará nova
(tÍbulos. ÍÍelês, seguros, eribalagens,
objeto
íêlarrvas
ao
tooas
as"dêspesas
À.s- No preço registraao estao tnctuídas
êncaÍgos soc ais elc )
À.à.-À

ÁÀã;;; ;,;;"

ÃI. n"ei".d"

"correrá

P'"ço nnoss/2021.

conÍonne arrisos 17. 18 e le do Dêcreto n 7 8sz;2013 e cláusurâs do

PREGÃO PnÉStNCTaLSRP

nq014/2021 CPL/pMMP/MÂ

Folhas n1
PREFEITURA MUNICIPAL DC ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ.

Áv. Joáo Xxlll, S/N - c€ntro
CNPJ: 01.61 2.8320001-21

MA

Processo nl
Ru blica

i

7.1. O Íecebrmênto provsóÍio ocoÍerá no moínênto da entrega dos malenar§ ao Fiscal do conlralo qLrê vêrúcará a
quâlidâde dos maienais prestâdôs e conÍronlará a qualidadê êntregue com o espêcícado no Tenno dê Referência.
7.2. O rêcebimento deÍnitivo devêrá ocoíer após â ênlrega dos maleÍiais

7.3. Em se veriicando vicios ou deíeitos nos mâteriais, o íornecedor será iníoÍmâdo parâ coÍigi_lo imediatamente,
Íicândo nesse peíiodo inlerromprda â conlâgem do pÍazo pare íecêbimenlo dêfinÍivo.

7.4.

A

nfonnaçáo ao Íornecêdor sobre vicios ou dêÍellos na enlÍega dos maleÍiais seÍá íeâlizada pelo Fiscal do

7.5. Em relaçáo a evenluas decÍéscirros. náo se aplica a regra conlida no An 65. §2" inciso ll. da Lei n" 8 666/93,
podendo os órgáos adqurrrr quanldade rnÍeÍior ao eslrmado, sem necessidade de ânuência da signâtária da ARP

8.1. A ernpresa vencedora deverá eletuar a enúega do Objêto conÍorme Termo de Reíerência
8.2 A caia Íornecimento ou período, o órqão geÍànclador ou âdêÍenle da ARP pÍovidenciaÍá a expediçáo da solicitação
de empênho ou documênto smilar e noliícârá a empíê§â para pÍocedera reliíadâ do mesmo
8.2.i. À notfcaçáo poderá ser feita dtrelaínenle na sede da empresa por fac-simrle ou e'mail, coníorme iníoÍmâçóes
constâíúês na pÍoposla
8.2.2. Caso â noirÍ|cação ocoíâ direiamenle na sede da empresâ a mesmâ podêÍá ser acompanhadá da SolicitaÉo de
Empênho/oÍdem de serv ço

8.3. Recebidâ a notrÍicaião â êmpresa terá 03 (três) dias úteis paía Íelríada dâ Solicilação de Empenho/ordem de

A rêtrrada da Sollclaçáo de Empenho/ordem de seÍMço somenle podeÍá ser eÍetuada poÍ preposlo ou
represênlanle dâ empresâ âaompanhado de documenlo dôneo que comprove es§a siiuaÉo, bem como, do rêspectivo
documento de identrÍcaçáo
8.5. Os serviços podeíáo sêr executados no hoÍáro dê expedienle. desdê que a êmpÍêsa mântênha os toêais onde
Íoram realizaóos os serv ços sinalizados ê ern bom estado de timpeza. para que os usuános dos locais onde os se*iços
esláo sendo realEados soÍíam o mênor lÍanstorno possivel
8.6. Os seÍviços náo poderâo preludicar o fluxo dos Pedesirês e veiculos
8.7- Sêíáo d; inleira rêsponsabilidâde da contratada as despêsas com pes§oal, imposlos, alimentaÉo, transporle e
8.4.

8.8, O fornêcimenlo seÍá rêâlLzado de âcoldo com âs necessidades da PI\,íMP.
quâlidadê;
8.9. O Íornecrmento sêrá I99chi!9-p!Qyj§9!.ê4.q1!e paÍa veriÍcaÇáo de coôÍormrdade da quântidade e da
dê
Referência;
8.10, O Íecêbimenlo dêÍin iNo dar_se_á coníoÍme âpresentado no Termo
se veritaando problemas na enlÍega dos serviços, a empresa será infoÍmadâ para corrigi.los, Íicando nesse
a,10,í.
periodo inteÍompda a conlagêm do prazo para receblmento definrlivo
b-tt. os serviços. a caoa aq]ursrçáo deveiáo seí execllados de umasôvez no local indicado nollêm 88deslaAla.
na hipólese de ocoí;êncra de íalo supeÍvenrente à dala dê apÍeseítlaÇáo da proposta enseiadoÍ da âplicaÉo

E

lodavia

daTeoriadalmpÍevisáo,devidamentecompÍovâdoeaceitopelaAdmlnislíação,aexecuçãodosserviçospoderáser
ftacionada e/o(] p.oÍogâda

]Vanler dufante a v gêncâ da ARP, todas ês condiçôes de habilitação exigidas no êdilâlde licitâ9ão respectivo'
âo
9.2_ Execular Íetmentt o obleto desla Ata conÍorme Termo de Íôíerência, comunicando, imediatamenle,
rêpresentante legal do órcáo gerenciadoÍ ou signaiáÍio qualquer ialo impeddivo de seu cumprimênto
9.3. Respondêr às noliÍcaçôes no píazo eslabelêcdo
gerenciador e
ó.1. ruao assumrr ootigaçoês que comptometam ou pÍejudiquem a capacidade de foÍnecimento ao órgão
9.,1.

aos órgãos parcêlÍos

õi.

pÍesêntê
n""ipoi,"uoirl."u"u poí todos os imposlos seguros laras e encaÍgos decoÍrentes do objeto do

9.6. Alendêr todas as condiçóes dê habililaÇáo e qlalrÍicação exigidas. nos termos da Lei no 8666/1993'
quê surgiÍem
9.7. Fornecer telelone e-mã te endereço para noliÍcaçôes e âtendrmenlodos servrÇos
paía
decisôês
em nome dá
tomar
9,8. A contÍâlada deverá ndicar um preposlo com competênca
do Íi
das
deteÍrninaçóes
no
curnprimenlo
especiâlrnenle
contrato
do
assunlos ÍelacDnados a execução

;râ dêRêsirÍo

de
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9.9. A ContÍalada e Íesponsável pelos danos causados direlamenle a Contratânte ou a lercêuos,
culpa ou doo na execuÉo do conlralo. ôão excluindo ou red@rndo essa responsabrlidáde. a Íiscálzâção o'r o
acompanhâmento do contrato pelâ Contratanle
9.10. Cabe a CONTRATADA alendeÍ pronlâmente a qualsquer exgências da Íscalizaçáo inerentes ao objeto do
Conlralo sêm que d sso decoía qualquer ônus parâ a CONÍRATANTE não implicando â atividade da ÍiscalizaÉo sêm
qualquêr êxclusáo ou redução da íesponsabrlidade da CONTRAÍADA, inclusNe peranle lerceiros, por quãlqueÍ
rÍÍegularidade e, na ocoÍrência desta náo implrca coíesponsâbiLidade da CONTRATANÍE ou de seus agêntes.

10.'1. Gêrênclaí â ARP nos moldes do DecÍelo n 7 892/2013
í0.2. N otÍncar o íoínecedoÍ para veriÍcar o sêu âceile em caso de Íomêcimento para ôrgãos adêrentes.
10.3. Encaminhar cóplas dâ ARP aos órgâos aderentês.

í0.4.í. Câberá ao óígão aderente a aplicaÇáo de penâlidade âo Íomecêdor em caso de descumprimento das cláusulas
desla ala devendo ser encam nhada cópia parâ conhecimenlo da decÉáo de aplicaçáo de penalidade, ao íiscal da
í0.6. Cancelar, parcEl ou tolalmente. a ARP

1í.1, Os óÍgáos slgnátários Íscalizarâo o exato cumprimento das cláusulâs e condiçôes estâbelecidâs no pÍê§enle
1r.1.1-Aomrssáo. tolâlou paícial da íiscalizâçáo não eximrrá o Íomecedor da integral Íesponsabilidade pelos
encargos qu€ são de sua competência
í 1.2. Cada órgáo parlicipantê ou áder6nle deverá indicar o Íiscal,qêsior do contralo.
1'1.3. SeÍá Gestora da Ala dê Regrstro de Prêço o servrdor â sêr indrcado alravés de Decrelo Municipal

12,í. O Íêgislro do ÍornecedoÍ será câncelâdo quando:
a) descumprir as condiçóes da ala de ÍegistÍo dê prêços.
b) náo reliraÍ a nola de empenho ou instrumeírlo equivâlente no prazo eslabelecdo pela Administração, sem justiicãlivâ
c) náo aceitar ÍeduzlÍ o seu preço reg strado, na hipólese deste se tornar supeÍioráqueles pratacados no mercado;ou

d) soÍeÍ sânçáo pÍêvrsta nos rncrsos lll ou lV do capul do art 87 da Lêi no I 666, de 1993, ou no art. 7 dâ Lei no 10.520,
de 2OA212.1.1. O câncelamento de regislros nas hipólêses píevrstas nas alíneas a, b e d do ilem antêÍior será formalizado poÍ
despacho do órgão gerenciador. asseguÉdo o conlrâdrlório e â ampla defesa
12.2 O cancêlamento do reglstro de prêços poderá ocoÍÍer por lâto supêÍvêniênte, decoÍ6nte dê caso Íoíuito ou Íorça
mâior, que prejudique o cumprimenro da ala, devrdamentê compíovâdos ejustiÍicados
a) por râzâo de nleresse público ou
b) a pedido do ÍoÍnecedor

CLÁUSULA ÍREZE . DO PAGÂMENÍO
13.'1. O pagamento será eíeluado medEnte ordem bancárrâ em lida em íavor da empresa contratada, na eslÍita ordem
cÍonológica dâ data de sua exigrbrlidade no píazo máximo de 30 (tr nla) dlas, a partiÍ da data de entrega da Nola Fiscal,
a ser processada em duas v as, com lodos os campos preenchidos discriminando valor Ltníáflo e tolal do item sem

rasuras e dêvidamenle aleslada pelo servidoÍ responsável peo recebimento do bem, conslando, ainda o númerodo
banco da agêncra e da conlô correnle onde deseja recebeí sêu créd[o
13.2. A cada pagamenlo será veÍÍicada a srluação dê valdade dos documenlos ex gidos na habilitação.
13.3, Ern existndo documento com pÍazo de validade vencido ou rrregulaÍ. o fornêcedor será notiÍcado para
13.4. O fornecedoÍ. dêpois de notiÍcâdo lerá o prazo de 15 (quinze) dias paÍa procedêÍ â Íegulanzaçêo
em não sê mâniíestândo ou nâo Íegularzando, o Íato dêverá sêr certiÍcado e comunicado ao
Admrnistrativo do órgáo gerencrador parâ as providênciâs cabíveis.

I
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13.5. Câso â documentaçâo eslela disponivel na interr,€t, o pÍópíio órgáo signatário poderá
aulos, sêm necêssidade de comunrcar o íâlo ao fomecedor.
'13,6. Jlnto ao coÍpo da Noia Fiscâl e Íecomendado que o íoÍnecedor faÇa constaÍ, para Íns dê pagâmento, o nome e
número do bânco, da âgência e da conta correntê, assim como se disponlvel, o número do fac-slmrre.
13.7. A âdjudicatária náo podêÍá âp.esênlar nota Íscal/íatura com CNPJ diveÍso do registrado na Ata dê RegislÍo de
13,E, A nota ÍscârÍalora apreseôtada em desacordo com o estâbelêcido nêstê Edital, na nola de empênho, na Alâ dê

Regislro de PÍeços oLr com qlalqueÍ circunslância que desaconselhe o pagamento será devolvida à adjudicetária ê
neste caso o pÍazo previslo no §ubitern '13-1. sêrá rntêÍompido A contagem do prczo previsto parâ paqâmenlo será
iniciada a parlÍ da respectiva íêgularizâÇáo
'13.9. Nenhum pagamenlo será eÍeluado â âdludlcêtána enquânlo pendenie de liqurdaÉo qualquer obngâçáo Esse íalo
nâo será geradoÍ de diÍeilo a reajusta menlo de preços ou à atualzação monêlária.

14.1. O documenlo de cobranÇa (Nota Fiscal. Falura etc) deverá sêr encaminhado ao óÍgão compÍadoí, que leíá o
prazo de alê 30 (lrinla). na íoíma estatu ida no Art 40 X lV. 'a' da Lei nÔ 8 666/93 ou inlerÍomper o prâzo, no câso de
quâlquêÍ rncoÍreçáo delectâda
,4-2. O docurnenlo de cobÍança será emrlrdo em nome do órgão compradoÍ, sem emêndas ou Íasuras, fazendo menção
expressa âo número da Solctação de Empenho e conlendo todos os dados da mêsma.
14.2.1. O númeÍo dê inscriÇáo no CNPJ dâ empresa deveÍá ser o mesmo da documenlaçáo apíesênlada pâra
habilitação. da Píoposla CoíneÍoal e do documenlo de cobrança, que s€rviu de base para emissáo da Solicilação de

í4.3. Todos os tributôs incidenies sobre os produtos ou serviços deveÍão estaÍ inclusos no valor tolal do documsnlo dê
cobÍança, obseívadâ â legislação lributá â aplicável â espécie
14.4. Ouâlqueí alleraÉo de dados bancáÍios somente será peÍmilida desde que eÍeluada em papêl timbrado dâ
êmpÍesâ assinâda pol reprêsêôlanle legal devidamenle compÍovado por documento hábil e êncamiôhado ao óígão

compÍador, anles do pÍocessamênto do respectvo pagamento
í4.5. No documento de cobrança não deverá constar descÍiçáo eslrânha ao constanle da Solicitação dê Empenho ê
Termo de Reíerêncra

15.í. Nos leÍmos do ad 7o da Lê f 10 52A12002. Íicaíá impêdrda de liclaÍ e conlrataÍ com a União, Eslados, oistrilo
Federal ou Municip6s e seÍá inÍormado a PI\,IMP os sslemas de cadastÍamenlo dê fornecedoÍes a que se refeíe o
inciso XIV do aí 40 dâ mesma Lei pêlo píazo de até os(cinco) ânos sem prejuizos dâs multas prôvistâs nesle Edital e
das demais penaldades lêgais, a licrlânle que
â) Náo assrnaÍ a Ata dê Reg'stro dê Preços. quando cônvocada dênlro do prâzo de validade de suâ proposta,
b) Não Íet rar a nota de empenho qlando convocada dentrc do prâzo de vigêncla da Atá;

c) Apresentaí documenlaçâo falsâ
d) DêrxaÍ dê apíêseniâr documenlos exigidos para o ce(âme,
ê) Relardar. Íalhar ou fraudaÍ a execuçao da obrigação assumidai

í) Náo mântNer a proposla,
g)ComportaÍ se de modo rnrdônêo ou cometer Íraude Íiscal.
15.'1.í. Com Íulcro no artigo 70 da Lei n0 10 520 ê nos arligos 86 e 87 da Lêi n" 8.666/93, â ad,udicâlária Íicará sujeila,
no caso de alraso inlustiÍcado, assim consrderado pelo Administração, dê rnexecuçáo lolal ou parcialda obngaçáo, sêm
preluízo das responsabilrdades cvi ecnmrna asseguÍada a pÍévra eampladefesa, ás seguinles penalidades:
a)adverlência;
b) mulla dêr
b.'l) o,s%{meio por cenlo) sobíe o valor adjudic€do no caso de alraso injusliÍcado para atêndimenlo dos
prazos estabelecidos pela Admrnrslraçáo pâra apresentaçâo de documenlos oLr assinalura e devoluÉo da Atâ.
Câso o atrâso para assinaluÍa ê devoluçáo da Ata sejâ superior â 10(dez) diâs, e a crilério da Adminastraçáo,
poderá conÍigurar inêxecuçáo tolâl da obrigaÇão âssumda, sem prêjulzo da rescisáo unilaleral dâ avênçâ;
b.2.) 0.5%(mero por cenlo) sobre ô va or conslanle da nota de emeenho no caso dê âtraso inj
ênlrega do obleto até o limite de 10% (dez por cento) Após 20 (vinte) diâs, e â criléíio dâ Adm slraçáo
poderá ocorreÍ a não-acêitação do obleto, dê forma a conÍgurar nessa hrpôtesê, i
obíigação assumidâ;
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3olo (lÍês por cenlo) ao dia sobÍe o valor do bem no câso de atrâso injustiÍicado para substtuiÉo do
objelo que apresênlaÍ deÍe[os de Íabricaçáo duÍanle o peÍíodo de gâÍanlia, limitadâ a incidência de 10(dez)
diâs Após esse pÍazo e a criteío da AdminislÍação podeíá conÍguÍaÍ iôexecuçáo paÍcial da obngaÉo

b.3.)

b.4.) 40% (quârenla por cento) sobrê o valoÍ do bem. na hipólesê de aÍaso poÍ periodo supêrior âo pÍevislo na
alinea "b 3"
b.5.) í0% (dez por cento) sobÍe o valoÍ lotâl adjudicado no caso de náo aceitaÍ manl€r o compromisso
âssumido quânlo aos pÍeços registrâdos ou em caso de inexecução lolalda obrigaçáo assumidâ,
c) suspensáo temporáÍa do dÍeito dê parliclpar de licitaçáo ê impedimento de contralar com o PIVAAP, pelo
prazo de atê 2(dois) ânos;
d) declaraçáo de inidonedade pârâ lrcilar ou conlratar com a AdminisÍaçêo Püblica
16.2. o valoÍ da multa aplicâdâ após o regular píocesso adminrslÍalivo. sêÉ desconlado de pagâmenlos evenlualmenle
devrdos pelo PMAAP â adjudicâtária ou cobrado ludicia mênlê por mêio da PÍocuÍâdoía Gerâldo lÚunicipio.
15.3. As sanções pÍevistas nas alineas a" c e'd'dosubitêm 15.1.í poderâo ser âpllcadas cumulâtivamente, à pêna

6.4 as penalidadês previslas nas alineâs 'c ê d' do sub(em 15.'1 í tâín bém podeÍáo ser aplicadas á adjudicatária ou
ao licltante conÍorme o caso, que tenhâ sofído condenaÉo deÍinitiva poÍ ÍÍaudár rêcolhimenlo de kibutos, pÍaticar ato
1

.

ilicilo vrsando

â

Íruslrar

os objeirvos da lrcrlaÉo ou demonstÍar nâo possuir doneidade paía contratar com

a

15.5. So a contralada não procêder ao recolh mento da multa no prazo dê 5 (cinco) dias úteis contado da inlimaçáo Por
parle da PII/MP, o respectivo valor será encaminhado para execuçâo pelâ Procuradoria Geral do Iúuniclpio.
15.6. Do âto quê aplicar a penaldade cabeíá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias útêis, a conlar da ciência da
intimaÉo podendo a Adminrslrâçáo ÉconsdeÍaí ou náo sla decisão ou nesse prâzo êncêminhá-lo devidamenle
iníormado paÍô a âprecrâção e dêcisão supeÍoí, dentro do mesmo prazo

16.7. Seráo publicadas na lmpÍensa OÍiciâl as sançóes adrninistrativas previstas no subitem 15.1.1, c, d, de6la ARP,
lnclusve a ÍêabiitaÇáo perantê a AdminisÍâÇáo Pública
16.8. o Possivel óÍgáo aderente a ARP será o Íesponsávêl pelâs sançôes adminislrâlivâs âpiiéveis ao fomecedor,
nclusve aplicação da pena prêvrsla nêsla ARP. de acoÍdo com o quê preceilua a Lei nÔ 10 520/02, no 8.666/93 e pelos
Decrelos no 7 892/2013, n" 3 555/00 e regimênto inlêrno coríêspondênle

16.1. Esla Ata de RegislÍo de PÍeços vincu â-se às disposrÇóes contidas nos documenlos a seguir especiíc€dos, cujos
leores são conhecldos e acâlâdos pelâs paíles
Ptoc. 12012021 Termo de Reíerência que
Edital de PREGÂo PRESENCIAL SRP no 014/2021
âcompanhou ô êdital:
Proposta escíta do Íoínecedor ou negocraçáo/recomposiÇão de preço
Ala da Sessão Públrca

a)
b)
c)

17.'l

-

íoínêcedoÍ Íeconhecê os direitos do óÍgào gerenciâdor relâtivos âo presenle instrumento:
lúodiÍlcá-lo. unlateíâlmenle. para melhor adequaÉo às Íinalidades do inlerêsse público, nos têÍmos
do Arl 65 da Lel n0 8.666/93, respeilados os diíeitos do Fornecêdoi
Cancelá lo lotal ou parcialmenle, nos casos êsp€ciÍ€dos no Ad.20 ê 21 do Dêcrêlo 7 8S212013
Rescindir nos enuÍnerados nos AÍt 77, 78, 79 e 80 dâ Lei n" 8.666/93;
AplEaÍ as pênâlidades motrvadas pela rnexecuçáo total ou parcial desle instrumenlo;
Fiscalizaíjunio com os demars óÍgáos signaláÍios, o Íoínecimenlo dos mateÍiâis
O

â)
b)
c)
d)
ê)

18,1. as coíêspondências erpedidas pelas partes siqnaláÍas deveÍáo mencionar o número deste instrumento e
assunlo especiÍco da corÍespondêncra.
18.'1.í. As comun caçóes Íeilas ao óÍgáo gêrenciador deverâo ser enderêçadâs âr
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18.2, Évenluas mudanças de endeÍeço do órgão adeíenle ou dos ÍoÍnecedoÍes deveráo ser comunacãdas por êscíito ao
óÍgáo geÍenciâdor

19.1. A SolicdaÉo dê Empenho uma vez emiilda. náo substiltrio insl.umento dâ AR P
'19.2. Todo instrumênlo dê procuÍaÇáo deverá conslar Íirma Íeconhêcidâ do mandanle, nos leÍmos do

Art

6í,

§ 20, do

CivilBrasieÍo
19.3. O fornecedor obngâ-sê a rnanleÍ em compalibilidâde com as obrigaçôes poÍ ele assumida, com todas as
condiçôes de habrlilação e qualificaçáo ex gidâs na lrcrtaÉo e a cumpÍir íelmênte as Cláusulâs ora avençâdâ§, bem
CôdLgo

como com âs normas previslâs nâ Lêi no

I

666/93 ê legislaÉo complementar, dlrante a vigência desla Ala dê Regislro

19,4. Os casos omssos serão Íêsolvrdos em reLrnióes formais íelo pelo Ftscâl da Ala de Reostro de Precos com a
emprêsa conlÍatada ou seu oÍocurador e a ouern rnteÍessa.. lavíando'se ao Íinal da Íeunião. ata circunstanciada
assrnada por lodo( oq p'esenres e e.car,nldoo do o'dendooí dê Dêsoesàs para hoaolooacáo

20.1. PaÍa efcácia do presenle inslrumento, â PI\,IAAP pÍovidenciará seu exlralo de publicação na lmprensa OÍcial do
I\,4un cipio em conÍoíÍnrdadê com o Art 20 do Decreto ro 3 555/00

. F lca êle to o F oro da Com arca de Santa Luziâ/lúA responsávêl pelo ÍV u nicipio de Allo Alegrê do Pindaré/MA, para
deslâ Ata de Registro de PreÇos
drÍirniÍ qua squeí controversias advrndãs dâ
2í.2. E por eslarêm dê acordo, após lrdo e q;s nado. as partes Íirmâm a pÍêsenlê ARP em o2(duas) vias de igualtêor e
Íoíma, para um só êÍeilo leqal Ícando umívia aÍquivada na Comissão Permanentê de LicitaÉo do óÍgão gerenciador,
na Íorma do Ad 60 dâ Lei n" 8.666/93
21 .1

Allo Alegre do Pindaré/ÀIA,31 de âgosto dê 2021.
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