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PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXá
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Axixá-MA
inscrita no CNPJ sob o nº 06.008.569/0001-80, com sede na Rua
Adelino Fontoura, nº 84, Axixá-MA, por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura, neste
ato, representado pela Senhora Rosélia Brandão Santos,
inscrito no CPF sob o nº 916.487.423-00, nos termos da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, considerando
o resultado do PREGÃO ELETRONICO N.º 006/2021-CPL,
resolve registrar os preços, ADJUDICADO a empresa:
Empresa: ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 13.348.127/0001-48
Endereço: Rua Armelindo Fabian, 395 - Agrícola, Erechim - Rio Grande do Sul
E-mail: comercial4@esblight.com.br
Telefone: (54) 3522-5275
Representante legal: Fernando Carbonera
CPF: 007.270.550-70
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UND

4

42

UND
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UND
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UND

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem como objeto o registro de preços para
futura e eventual aquisição de luminárias e braços para
iluminação pública com tecnologia LED para atendimento ao
Termo de Cooperação Técnica firmado no âmbito do Procel
Reluz para implementação de ações de eficiência energética no
sistema de iluminação pública do município. Conforme
especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Do
Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021.

PADRÃO “C” - Luminária LED com potência nominal
máxima de: 60W Descrição: Módulo LED com
tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de
110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a
alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92;
Frequência Nominal de 60Hz; Refrator* em vidro
temperado ou Policarbonato; Temperatura de Cor
(TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com
mínimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em
policarbonato, acrílico ou vidro borosilicato; Grau de
proteção mínimo IP-66; Resistência a impactos
mecânicos mínimo IK-08; Temperatura de operação
entre -5°C e 45°C; Fixação através de no mínimo 02
(dois) parafusos em aço inox; Tomada integrada de 7
posições para relé fotocontrolador; Garantia mínima
de 5 anos.
PADRÃO “D” - Luminária LED com potência nominal
máxima de: 65W. Descrição: Módulo LED com
tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de
110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a
alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92;
Frequência Nominal de 60Hz; Refrator* em vidro
temperado ou Policarbonato; Temperatura de Cor
(TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com
mínimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em
policarbonato, acrílico ou vidro borosilicato; Grau de
proteção mínimo IP-66; Resistência a impactos
mecânicos mínimo IK-08; Temperatura de operação
entre -5°C e 45°C; Fixação através de no mínimo 02
(dois) parafusos em aço inox; Tomada integrada de 7
posições para relé fotocontrolador; Garantia mínima
de 5 anos.
PADRÃO “E” - Luminária LED com potência nominal
máxima de: 60w. Descrição: Módulo LED com
tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de
110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a
alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92;
Frequência Nominal de 60Hz; Refrator* em vidro
temperado ou Policarbonato; Temperatura de Cor
(TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com
mínimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em
policarbonato, acrílico ou vidro borosilicato; Grau de
proteção mínimo IP-66; Resistência a impactos
mecânicos mínimo IK-08; Temperatura de operação
entre -5°C e 45°C; Fixação através de no mínimo 02
(dois) parafusos em aço inox; Tomada integrada de 7
posições para relé fotocontrolador; Garantia mínima
de 5 anos.
PADRÃO “F” - Luminária LED com potência nominal
máxima de: 65w.Descrição: Módulo LED com
tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de
110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a
alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92;
Frequência Nominal de 60Hz; Refrator* em vidro
temperado ou Policarbonato; Temperatura de Cor
(TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com
mínimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em
policarbonato, acrílico ou vidro borosilicato; Grau de
proteção mínimo IP-66; Resistência a impactos
mecânicos mínimo IK-08; Temperatura de operação
entre -5°C e 45°C; Fixação através de no mínimo 02
(dois) parafusos em aço inox; Tomada integrada de 7
posições para relé fotocontrolador; Garantia mínima
de 5 anos.

PRÓPRIA LPI60OS-4

R$ 400,00 R$ 111.200,00

PRÓPRIA LPI60OS-4

R$ 400,00 R$ 16.800,00

PRÓPRIA LPI60OS-4

R$ 400,00 R$ 11.200,00

PRÓPRIA LPI60OS-4

R$ 400,00 R$ 7.200,00

1. DA VALIDADE DA ATA
1. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo
obrigacional, com característica de compromisso para futura
contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.

2.1. Conforme Termo de Referência.
1. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS.

1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: ESB INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ Nº
13.348.127/0001-48, no Valor total de R$ 195.312,00
(cento e noventa e cinco mil trezentos e doze reais).

1. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações
do objeto da licitação referente à proposta da
beneficiária desta Ata, estão registrados conforme
segue:
Item Quant. Unid. Descrição
Marca
Modelo
PADRÃO “A” - Luminária LED com potência nominal
máxima de: 105w Descrição: Módulo LED com
tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de
110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a
alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92;
Frequência Nominal de 60Hz; Refrator* em vidro
temperado ou Policarbonato; Temperatura de Cor
(TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com
1
16
UND
PRÓPRIA LPI100OS-4
mínimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em
policarbonato, acrílico ou vidro borosilicato; Grau de
proteção mínimo IP-66; Resistência a impactos
mecânicos mínimo IK-08; Temperatura de operação
entre -5°C e 45°C; Fixação através de no mínimo 02
(dois) parafusos em aço inox; Tomada integrada de 7
posições para relé fotocontrolador; Garantia mínima
de 5 anos.
PADRÃO “B” - Luminária LED com potência nominal
máxima de: 105W Descrição: Módulo LED com
tecnologia SMD ou LED COB; Eficiência mínima de
110lm/W; Corpo da luminária em alumínio injetado a
alta pressão; Fator de potência mínimo de 0,92;
Frequência Nominal de 60Hz; Refrator* em vidro
temperado ou Policarbonato; Temperatura de Cor
(TCC) nominal de 4000 K; Vida útil do conjunto com
2
80
UND
PRÓPRIA LPI100OS-4
mínimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em
policarbonato, acrílico ou vidro borosilicato; Grau de
proteção mínimo IP-66; Resistência a impactos
mecânicos mínimo IK-08; Temperatura de operação
entre -5°C e 45°C; Fixação através de no mínimo 02
(dois) parafusos em aço inox; Tomada integrada de 7
posições para relé fotocontrolador; Garantia mínima
de 5 anos.

Valor R$

Total R$

R$ 509,50 R$ 8.152,00

R$ 509,50 R$ 40.760,00

1. REVISÃO E CANCELAMENTO
1. A Administração, 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.
2. 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 registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao
fornecedor.
3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço
ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
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
2. Convocar os demais fornecedores para
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assegurar igual oportunidade de
negociação.
6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
1. Descumprir as condições da ata de
registro de preços;
2. Não retirar a nota de empenho ou
instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
3. N ã o a c e i t a r r e d u z i r o s e u p r e ç o
registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
ou
4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito
torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
8. O cancelamento de registros nas hipóteses
previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9. O cancelamento do registro de preços poderá
ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados:
1. Por razão de interesse público; ou
2. A pedido do fornecedor.
2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do
beneficiário.
6.2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de
Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não
participantes que aderirem.
6.3 As adesões à ata de registro de preços não poderão 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.
1. CONDIÇÕES GERAIS
1. As condições gerais do fornecimento, tais como
os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao
EDITAL.
2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada
em 03(três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes.
Axixá-MA, 13 de abril de 2021.
Rosélia Brandão Santos

Secretária Municipal de Administração
Gerenciador
ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS
LTDA
Cnpj: 13.348.127/0001-48
Fernando Carbonera
Licitante Registrada
Publicado por: KASSIA PRISCILA LEãO MARQUES
Código identificador: 1f5a77eebb25e7771d6554ca1052f7e3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Axixá-MA
inscrita no CNPJ sob o nº 06.008.569/0001-80, com sede na Rua
Adelino Fontoura, nº 84, Axixá-MA, por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura, neste
ato, representado pela Senhora Rosélia Brandão Santos,
inscrito no CPF sob o nº 916.487.423-00, nos termos da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, considerando
o resultado do PREGÃO ELETRONICO N.º 006/2021-CPL,
resolve registrar os preços, ADJUDICADO a empresa:
Empresa: LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 32.617.419/0001-83
Endereço: Av Guaruja, 740 - Jardim Atlântico, Goiânia - Goiás
E-mail: licitacao@grupof8.com.br
Telefone: (63) 3989-1519
Representante legal: Fernando de Souza Urzeda
CPF: 633.989.151-91

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem como objeto o registro de preços para
futura e eventual aquisição de luminárias e braços para
iluminação pública com tecnologia LED para atendimento ao
Termo de Cooperação Técnica firmado no âmbito do Procel
Reluz para implementação de ações de eficiência energética no
sistema de iluminação pública do município. Conforme
especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Do
Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021.
1. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
2.1. Conforme Termo de Referência.
1. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS.

1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: LUZ LED INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83, no
Valor total de R$ 57.565,20 (cinquenta e sete mil
quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

1. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações
do objeto da licitação referente à proposta da
beneficiária desta Ata, estão registrados conforme
segue:
Item Quant.
7
462

Unid. Descrição
UND Braço tipo BR1A

Marca
Olivo

Modelo
OCE

Valor R$
R$ 124,60

Total R$
R$ 57.565,20

1. DA VALIDADE DA ATA
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Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo
obrigacional, com característica de compromisso para futura
contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.
1. REVISÃO E CANCELAMENTO
1. A Administração, 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.
2. 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 registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao
fornecedor.
3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço
ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
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
2. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de
negociação.
6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
1. Descumprir as condições da ata de
registro de preços;
2. Não retirar a nota de empenho ou
instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
3. N ã o a c e i t a r r e d u z i r o s e u p r e ç o
registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
ou
4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito
torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
8. O cancelamento de registros nas hipóteses
previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9. O cancelamento do registro de preços poderá
ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados:
1. Por razão de interesse público; ou

2. A pedido do fornecedor.
2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do
beneficiário.
6.2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de
Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não
participantes que aderirem.
6.3 As adesões à ata de registro de preços não poderão 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.
1. CONDIÇÕES GERAIS
1. As condições gerais do fornecimento, tais como
os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao
EDITAL.
2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada
em 03(três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes.
Axixá-MA, 13 de abril de 2021.
Rosélia Brandão Santos
Secretária Municipal de Administração
Gerenciador
LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Cnpj: 32.617.419/0001-83
Fernando de Souza Urzeda
Licitante Registrada
Publicado por: KASSIA PRISCILA LEãO MARQUES
Código identificador: 8a29682045510697ee0b164c20c62d37

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Axixá-MA
inscrita no CNPJ sob o nº 06.008.569/0001-80, com sede na Rua
Adelino Fontoura, nº 84, Axixá-MA, por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura, neste
ato, representado pela Senhora Rosélia Brandão Santos,
inscrito no CPF sob o nº 916.487.423-00, nos termos da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, considerando
o resultado do PREGÃO ELETRONICO N.º 007/2021-CPL,
resolve registrar os preços, ADJUDICADO a empresa:
Empresa: M. HENRIQUE F. REGO EIRELI
CNPJ: 26.954.034/0001-09
Endereço: Rod. BR 222 KM 13, s/n, Trizidela, Itapecuru Mirim - Maranhão
E-mail: suporteengenharia12@gmail.com
Telefone: (98) 9181-9943
Representante legal: Mauro Henrique Falcão Rego
CPF: 024.968.803-40

1. DO OBJETO
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1.1. A presente Ata tem como objeto o registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa especializada em mão
de obra para execução de serviços de instalação, retirada e
substituição de luminárias de vias públicas e demais serviços.
Conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de
Referência. Do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2021.
1. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
2.1. Conforme Termo de Referência.
1. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS.

1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: M. HENRIQUE F. REGO
EIRELI, CNPJ Nº 26.954.034/0001-09, no Valor total de
R$ 43.782,00 (quarenta e três mil, setecentos e oitenta e
dois reais).

1. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações
do objeto da licitação referente à proposta da
beneficiária desta Ata, estão registrados conforme
segue:
Item

Quant.

Unid.

1

354

UND

2

108

UND

Descrição
Valor R$
MOBRA 1 - Substituição de ponto individual até 10 metros
de altura (Ref.: o solo) Corresponde a execução dos
seguintes serviços: 1) Retirada do ponto de IP
convencional, INCLUSIVE braço: Braço; Cintas e/ou
parafusos; Luminária convencional (aberta ou fechada);
Lâmpada; Base para relé fotocontrolador; Relé
95,00
fotocontrolador; Base para Reator; Reator; Condutor;
Sistema completo de aterramento e Conexões elétricas; 2)
Instalação do ponto de IP LED, INCLUSIVE braço: Braço;
Cintas e/ou parafusos; Luminária LED; Relé
fotocontrolador; Condutor; Sistema completo de
aterramento e Conexões elétricas;
MOBRA 2 - Substituição de ponto individual acima de 10
metros de altura (Ref.: o solo) Corresponde a execução dos
seguintes serviços: 1) Retirada do ponto de IP NÃO
convencional, EXCLUSIVE braço: Braço; Cintas e/ou
parafusos; Luminária convencional (aberta ou fechada);
Lâmpada; Base para relé fotocontrolador; Relé
94,00
fotocontrolador; Base para Reator; Reator; Condutor;
Sistema completo de aterramento e Conexões elétricas; 2)
Instalação do ponto de IP LED, EXCLUSIVE braço: Braço;
Cintas e/ou parafusos; Luminária LED; Relé
fotocontrolador; Condutor; Sistema completo de
aterramento e Conexões elétricas;

Total R$

33.630,00

10.152,00

1. DA VALIDADE DA ATA
Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo
obrigacional, com característica de compromisso para futura
contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.
1. REVISÃO E CANCELAMENTO
1. A Administração, 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.
2. 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 registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao
fornecedor.
3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço
ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

5. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
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
2. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de
negociação.
6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
1. Descumprir as condições da ata de
registro de preços;
2. Não retirar a nota de empenho ou
instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
3. N ã o a c e i t a r r e d u z i r o s e u p r e ç o
registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
ou
4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito
torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
8. O cancelamento de registros nas hipóteses
previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9. O cancelamento do registro de preços poderá
ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados:
1. Por razão de interesse público; ou
2. A pedido do fornecedor.
2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do
beneficiário.
6.2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de
Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não
participantes que aderirem.
6.3 As adesões à ata de registro de preços não poderão 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.
1. CONDIÇÕES GERAIS
1. As condições gerais do fornecimento, tais como
os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao
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EDITAL.
2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada
em 03(três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes.
Axixá-MA, 16 de abril de 2021.
Rosélia Brandão Santos
Secretária Municipal de Administração
Gerenciador
M. HENRIQUE F. REGO EIRELI
Cnpj: 26.954.034/0001-09
Mauro Henrique Falcão Rego
Licitante Registrada
Publicado por: KASSIA PRISCILA LEãO MARQUES
Código identificador: 3aa3e85736fca0aa2d41422fa696b149

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
A Prefeitura Municipal de Axixá, Estado do Maranhão, torna
público para conhecimento dos interessados que realizará sob a
égide do Decreto n.º 10.024/2019, Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, objetivando o
Registro de Preços para futura aquisição de uma Ambulância
Tipo A, Simples Remoção Tipo pick-up 4x4 para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Axixá-MA.
Início de disputa dia 20/07/2021 às 09:00h, Endereço
Eletrônico: www.licitanet.com.br. O Edital encontra-se
disponível para consulta ou retirado no endereço eletrônico
www.licitanet.com.br, também poderá ser retirado pelo Sistema
do SACOP/TCE-MA e/ou através do e-mail axixa.cpl@gmail.com
e www.axixa.ma.gov.br. José Ribamar do Nascimento,
presidente da CPL, Axixá-MA, 06 de julho de 2021.
Publicado por: KASSIA PRISCILA LEãO MARQUES
Código identificador: a9789dbcf2d88d4a625b4bd830d93d35
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MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS
Prefeita

www.axixa.ma.gov.br
Prefeitura Municipal de Axixá
RUA ADELINO FONTOURA, 84, CEP: 65148000
CENTRO - Axixá / MA
Contato: 98970093907
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