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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 03/2023
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER, sediada na
Praça da Matriz, sn, Centro, São Vicente Férrer – MA, inscrita no
CNPJ sob o nº 06.421.119/0001-14, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal,  ADRIANO MACHADO DE FREITAS,  Portador  do  RG  nº
029713132005-2  e  CPF  n°  037.515.313-60,  residente  e  domiciliada
nesta  cidade,  doravante  designada  simplesmente  ORGÃO
GERENCIADOR,  considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO
PARA  REGISTRO  DE  PREÇOS,  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  02/2023,
RESOLVE registrar os preços da empresa J A F SILVA & SILVA LTDA,
CNPJ nº 10.478.111/0001-61, sediada à Estrada MA 014, KM 95, Nº 95,
Bairro Aeroporto, São Vicente Férrer-Ma, neste ato representada pelo
Sr. JOSÉ ANTONIO FURTADO SILVA, brasileiro, casado, empresário,
CPF nº 225.622.301-91, RG nº 022784232002-7 expedida pela SSP/MA,
e daqui por diante denominada simplesmente EMPRESA REGISTRADA,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as
constantes  desta  Ata  de  Registro  de  Preços,  cuja  minuta  foi
previamente examinada  e  aprovada  pela  Procuradoria  do Município,
 conforme despacho dos autos do Processo Administrativo nº 03/2023,
"ex vi" do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93,
tudo com fulcro nas disposições das LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº
9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019,  e,  LEI COMPLEMENTAR
Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, subsidiariamente pela LEI Nº
8.666,  DE  21  DE  JUNHO  DE  1993,  DECRETO  MUNICIPAL  Nº
01/2021 e mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
OBS: Em caso de divergências entre o teor do Edital e a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, prevalecerão as disposições do primeiro.
 
RESOLVE:
 
Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa J A F SILVA
&  SILVA  LTDA,  nas  quantidades  estimadas,  de  acordo  com  a
classificação  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  10.520/2002;  DECRETOS  Nº  9.507/2018;  DECRETO  Nº
10.024/2019, e, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO
DE 2006, subsidiariamente pela LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1993 e DECRETO MUNICIPAL Nº 01/2021.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de
Preços  para  a  futura  e  eventual  Contratação  de  empresa  para
fornecimento  de  combustíveis,  para  atender  as  necessidades  do
Município  de  São  Vicente  Férrer.,  para  atender  as  demandas  dos
Órgãos  Participantes,  especificados  no  Anexo I  do  Edital  do  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 002/2023 – PMSVF/MA,  que passa a fazer parte
desta  Ata,  juntamente  com a  documentação  e  proposta  de  preços
apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos
do processo nº 03/2023 – CPL.
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem
mesmo  nas  quantidades  indicadas  no  ANEXO  ÚNICO  deste
documento, podendo o ÓRGÃO 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  PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, do Município de
São Vicente Férrer.
 
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.
 
CLÁUSULA  QUARTA  –  DOS  PREÇOS,  ESPECIFICAÇÕES  E
QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos,
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
FORNECIMENTO
Parágrafo Primeiro  – O objeto desta licitação, será feita de forma
parcelada,  no  Posto  de  Abastecimento  da  Contratada,  mediante
apresentação em 2 (duas) vias do documento de requisição que fixará
as quantidades a serem fornecidas, preenchido com as especificações e
quantidades do(s) produto(s) solicitado(s) com os respectivos preços,
unitário e total em Real, devidamente assinado, sobre carimbo pelo
Encarregado  de  Transporte  da  Contratante,  ficando  a  primeira  via  em
poder  da  Contratada  e  a  segunda  via  ficará  em  poder  do  Setor  de
Transporte  da  Prefeitura  de  São  Vicente  Férrer.
Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento será de
acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do
recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de
acordo com o Termo de Referência - 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 prestação dos serviços,
observadas  as  condições  fixadas  neste  instrumento,  no  edital  e
legislação  pertinente.
 
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  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,  o  ÓRGÃO  GERENCIADOR  solicitará  ao(s)
Fornecedor(es),  mediante  correspondência,  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 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, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não da prestação dos serviços decorrente de adesão,
desde  que  não  prejudique  as  obrigações  presentes  e  futuras
decorrentes  da  ata,  assumidas  com o  órgão  gerenciador  e  órgãos
participantes.
Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que
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se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cen
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
quintúplo 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  licitantes  poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;
Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais
licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação;
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;
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ataa.
de Registro de Preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente nob.
prazo  estabelecido  pela  Administração,  sem  justificativa
aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste sec.
tornar superior àqueles praticados no mercado.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87d.
da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002.
Por razões de interesse público devidamente demonstradas ee.
justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo – 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  Município,  considerando-se  cancelado  o  preço  registrado  a
partir dela.
Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor 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 PUBLICAÇÃO
O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no
Diário Oficial, após sua assinatura, nos termos da Legislação 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
ELETRÔNICO  Nº 02/2023 – PMSVF/MA e seus anexos e as propostas
das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Terceiro - Poderá haver 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 nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006,

a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.
 
CLÁUSULA TREZE - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca da cidade de São Vicente Férrer, 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 Vicente Férrer, 26 de janeiro de 2023.
 
ADRIANO MACHADO DE FREITAS
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTONIO FURTADO SILVA
J A F SILVA & SILVA LTDA

 
ANEXO ÚNICO
 
REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2023 - PMSVF/MA 
PROCESSO N.º 03/2023 – CPL
VIGENCIA: 12 MESES
 
Este  documento  integra  a  Ata  de  Registro  de  Preços  nº  03/2023,
Município de São Vicente Férrer e as Empresas que tiveram seus preços
registrados, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO nº  02/2023
– PMSVF/MA.
 
OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de
empresa  para  fornecimento  de  combustíveis,  para  atender  as
necessidades do Município de São Vicente Férrer.
 
QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
 
EMPRESA: J A F SILVA & SILVA LTDA (POSTO SÃO VICENTE)
CNPJ: 10.478.111/0001-61 Telefone / Fax: (98) 3359-1032

Endereço: Estrada MA 014, KM 95, Nº 95, Bairro Aeroporto, São Vicente Férrer-Ma E-mail: postosaovicente@gmail.com

 
QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO
 
PLANILHA GERAL

Item Discriminação do Produto Quant. Und. Valor Unitário Valor Total

1 Óleo Diesel S10 152.000 LTS  R$  6,59  R$  1.001.680,00

2 Gasolina Comum 80.000 LTS  R$  5,18  R$  414.400,00

VALOR TOTAL REGISTRADO  R$  1.416.080,00

 
TOTAL  REGISTRADO  -  R$  1.416.080,00  (um  milhão,
quatrocentos  e  dezesseis  mil  e  oitenta  reais)
 
São Vicente Férrer, 26 de janeiro de 2023.
 
ADRIANO MACHADO DE FREITAS
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTONIO FURTADO SILVA
J A F SILVA & SILVA LTDA

 

Publicado por: MATHEUS RAFAEL GASPAR MELONIO
Código identificador: 09eb72ae73f1da46a15b880f10935835

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2023
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER, sediada na
Praça da Matriz, sn, Centro, São Vicente Férrer – MA, inscrita no
CNPJ sob o nº 06.421.119/0001-14, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal,  ADRIANO MACHADO DE FREITAS,  Portador  do  RG  nº
029713132005-2  e  CPF  n°  037.515.313-60,  residente  e  domiciliada
nesta  cidade,  doravante  designada  simplesmente  ORGÃO
GERENCIADOR,  considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO
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PARA  REGISTRO  DE  PREÇOS,  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  01/2023,
RESOLVE registrar os preços da empresa R FREIRE COSTA, CNPJ Nº
40.392.230/0001-68, com sede na Estrada Nova, n° SN, Estrada Nova-
São Vicente Férrer - MA - CEP: 65.220-000, neste ato representada pelo
Sr.  ROSÉLIO  FREIRE  COSTA,  CPF  029.771.483-02  e  RG  Nº
141944920003/SSP/MA, e daqui por diante denominada simplesmente
EMPRESA  REGISTRADA,  atendendo  as  condições  previstas  no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, cuja minuta foi  previamente examinada  e  aprovada  pela
 Procuradoria  do Município,  conforme despacho dos autos do Processo
Administrativo nº 02/2023, "ex vi" do disposto no parágrafo único do
art. 38 da Lei n° 8.666/93, tudo com fulcro nas disposições das LEI
10.520/2002;  DECRETOS  Nº  9.507/2018;  DECRETO  Nº
10.024/2019, e, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO
DE 2006, subsidiariamente pela LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1993, DECRETO MUNICIPAL Nº 04/2021  e mediante as seguintes
cláusulas e condições:
 
OBS: Em caso de divergências entre o teor do Edital e a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, prevalecerão as disposições do primeiro.
 
RESOLVE:
 
Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa R FREIRE
COSTA, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação 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
10.520/2002;  DECRETOS  Nº  9.507/2018;  DECRETO  Nº
10.024/2019, e, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO
DE 2006, subsidiariamente pela LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1993 e DECRETO MUNICIPAL Nº 01/2021.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de
Preços  para  futura  e  eventual  Contratação  de  empresa  para
fornecimento de móveis planejados, para atender as necessidades do
Município de São Vicente Férrer, para atender as demandas dos Órgãos
Participantes,  especificados  no  Anexo  I  do  Edital  do  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 01/2023 –  PMSVF/MA,  que passa a  fazer  parte
desta  Ata,  juntamente  com a  documentação  e  proposta  de  preços
apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos
do processo nº 02/2023 – CPL.
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem
mesmo  nas  quantidades  indicadas  no  ANEXO  ÚNICO  deste
documento, podendo o ÓRGÃO 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 PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, do Município de São
Vicente Férrer.
 
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.
 
CLÁUSULA  QUARTA  –  DOS  PREÇOS,  ESPECIFICAÇÕES  E
QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos,
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 prestar os serviços
nos endereços contidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Órgão
Contratante
Parágrafo Segundo – O prazo para o início  dos serviços será de
acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do
recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de
acordo com o Termo de Referência - 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 prestação dos serviços,
observadas  as  condições  fixadas  neste  instrumento,  no  edital  e
legislação  pertinente.
 
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  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,  o  ÓRGÃO  GERENCIADOR  solicitará  ao(s)
Fornecedor(es),  mediante  correspondência,  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 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, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não da prestação dos serviços decorrente de adesão,
desde  que  não  prejudique  as  obrigações  presentes  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
quintúplo 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  licitantes  poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;
Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais
licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação;
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;
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ataa.
de Registro de Preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente nob.
prazo  estabelecido  pela  Administração,  sem  justificativa
aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste sec.
tornar superior àqueles praticados no mercado.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87d.
da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002.
Por razões de interesse público devidamente demonstradas ee.
justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo – 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  Município,  considerando-se  cancelado  o  preço  registrado  a
partir dela.
Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor 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 PUBLICAÇÃO
O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no
Diário Oficial, após sua assinatura, nos termos da Legislação 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
ELETRÔNICO Nº 01/2023 – PMSVF/MA e seus anexos e as propostas
das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Terceiro - Poderá haver 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 nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006,
a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.
 
CLÁUSULA TREZE - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca da cidade de São Vicente Férrer, 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 Vicente Férrer, 26 de janeiro de 2023.
 
 
ADRIANO MACHADO DE FREITAS
Prefeito Municipal

 
ROSELIO FREIRE COSTA
R FREIRE COSTA

 
ANEXO ÚNICO
 
REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2023 - PMSVF/MA
PROCESSO N.º 02/2023 – CPL

VIGENCIA: 12 MESES
 
Este  documento  integra  a  Ata  de  Registro  de  Preços  nº  04/2023,
celebrada  perante  a  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO –  CPL,
tendo como partes o Município de São Vicente Férrer e as Empresas
que tiveram seus preços registrados, em face à realização do PREGÃO
ELETRÔNICO nº 01/2023 – PMSVF/MA.
 
OBJETO:  Registro de Preços para futura e eventual  Contratação de
empresa para  fornecimento de móveis  planejados,  para  atender  as
necessidades do Município de São Vicente Férrer.
 
QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
 
EMPRESA: R FREIRE COSTA
CNPJ: 40.392.230/0001-68 Telefone / Fax: (98) 9 9613-4758
Endereço: Estrada Nova, n° SN, Estrada Nova- São Vicente Férrer - MA - CEP:
65.220-000 E-mail: ROSELINOFREIRE17@GMAIL.COM

 
QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO
 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 20

ARQUIVO PASTA SUSPENSA: compostos por laterais parte inferior em
aglomerado de 15 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão na
cor padrão do órgão/entidade solicitante, estando todas as partes ligadas
entre si pelo sistema soft 7 x 70 e cavilhas, propiciando ajuste e firmeza,
tampo em aglomerado de 15 mm de espessura revestido em laminado
melamínico de baixa pressão, na cor padrão da unidade, bordas com
acabamento em fita de poliestireno com 2 mm de espessura, e fundo em
Duratex 6mm, GAVETAS, em madeira aglomerada com 15 mm de espessura
revestidas em ambas as faces com laminado melamínico baixa pressão na
cor padrão da unidade, bordas em poliestireno de 1 mm com puxadores tipo
alça em zamak na cor padrão da unidade, com fechadura para perfeito
travamento simultâneo as 04 gavetas, através de haste em aço, base em
madeira aglomerada com 15 mm de espessura revestida em ambas as faces
em laminado melamínico baixa pressão, na cor padrão da unidade. Medida:
480x520x1275.

 R$  3.290,94  R$  65.818,80

2 20

ARMÁRIO BAIXO: (balcao) com 02 portas e 01 prateleira: modulados,
compostos por laterais parte inferior em aglomerado de 15 mm e fundo em
Duratex 6mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão na cor
padrão do órgão/entidade solicitante, estando todas as partes ligadas entre si
pelo sistema soft 7 x 70 e cavilhas, propiciando ajuste e firmeza, tampo em
aglomerado de 15 mm de espessura revestido em laminado melamínico de
baixa pressão, na cor padrão da unidade, bordas com acabamento em fita de
poliestireno com 2 mm de espessura, portas de abrir, com dobradiça de eixo
simples, ângulo de abertura 180°, em madeira aglomerada com 15 mm de
espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico baixa
pressão na cor padrão da unidade, bordas em poliestireno de 1 mm com
puxadores tipo alça em zamak na cor padrão da unidade, com fechadura
para perfeito travamento, prateleira 01 (uma), em madeira aglomerada com
15 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico
baixa pressão, na cor padrão da unidade, com bordas longitudinais e
transversais revestidas em poliestireno de 1 mm de espessura, reguláveis
internamente em várias posições, base em madeira aglomerada com 15 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico baixa
pressão, na cor padrão da unidade. Medida: 900X400X750.

 R$  1.680,48  R$  33.609,60

3 20

ARMÁRIO EMBUTIDO: Laterais, portas e prateleiras confeccionado em fibra de
madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces,
portas em fibra de madeira MDF 15 MM, acabamento com fita borda de 2,0
mm de espessura na cor do tampo. Portas de correr com corrediça metálica e
prateleira com espaço para caixa box. Medidas: 258x298x40.

 R$  4.691,34  R$  93.826,80

4 20

ARMÁRIO ARQUIVO: Medidas: dimensão: 0,47 x 0,45m e altura de 1,41m
Tampo: em mdp, aglomerada de 25 mm de espessura. Acabamento ambas
as faces, com laminado melaminico de baixa pressão, laterais (corpo) em
mdp, aglomerado de 15 mm, acabamento em melaminico em ambas as
faces, gavetas em mdp, aglomerado de 18 mm, acabamento em melaminico
em ambas as faces encabeçamento com fita borda ABS de 1 mm de
espessura, fundo em mdp aglomerado de 06 mm acabamento em
melaminico em ambas as faces. Corrediça telescópica e haste para pasta
suspensa cromada Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e
correção de eventuais irregularidades do piso.

 R$  3.557,02  R$  71.140,32

5 20

ARMÁRIO BAIXO BALCÃO: com 02 portas e 01 prateleira: modulados,
compostos por laterais parte inferior em aglomerado de 15 mm e fundo em
Duratex 6mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão na cor
padrão do órgão/entidade solicitante, estando todas as partes ligadas entre si
pelo sistema soft 7 x 70 e cavilhas, propiciando ajuste e firmeza, tampo em
aglomerado de 15 mm de espessura revestido em laminado melamínico de
baixa pressão, na cor padrão da unidade, bordas com acabamento em fita de
poliestireno com 2 mm de espessura, portas de abrir, com dobradiça de eixo
simples, ângulo de abertura 180°, em madeira aglomerada com 15 mm de
espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico baixa
pressão na cor padrão da unidade, bordas em poliestireno de 1 mm com
puxadores tipo alça em zamak na cor padrão da unidade, com fechadura
para perfeito travamento, prateleira 01 (uma), em madeira aglomerada com
15 mm de espessura revestidas em ambas as faces em
laminado melamínico baixa pressão, na cor padrão da
unidade, com bordas longitudinais e transversais
revestidas em poliestireno de 1 mm de espessura,
reguláveis internamente em várias posições, base em
madeira aglomerada com 15 mm de espessura revestida em ambas as faces
em laminado melamínico baixa pressão, na cor padrão da unidade. Medida:
900X400X750.

 R$  805,23  R$  16.104,60

6 20
BALCÃO BAIXO: Balcão baixo: Tampo e laterais, confeccionado em fibra de
madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces,
portas e pratelira em fibra de madeira MDF 18 mm, com acabamento com
fita borda de 2,0 mm de espessura na cor do tampo. Medida: 120x45x75

 R$  752,72  R$  15.054,30
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7 15

ESTAÇÃO DE TRABALHO: ESTAÇÃO DE TRABALHO: Dimensões mínimas de
1600 x 1600 x 600 x 740mm, tampo único (sem
emenda), na cor padrão do órgão/entidade solicitante,
com curva orgânica permitindo aproximação e digitação com apoio dos
cotovelos na mesa, tampo em madeira aglomerada de 15mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor padrão da
unidade, encabeçada com fita de borda reta com 2
mm de espessura na mesma cor do tampo. Painéis
frontais em madeira aglomerada de 15 mm de espessura revestido em
laminado melaminico na cor padrão, duas
estruturas metálicas com tratamento anti corrosivo por
fosfatizacao e acabamento em pintura epóxi de alta
resistência e abrasão na cor padrão, com a coluna
central em chapa de aço com aproximadamente 30 x 200 x 1,2 mm
estampado, com tampa para passagem de
fiação injetada em polipropileno, travessa superior em
tubo de aço elíptico medindo aproximadamente 30 x 50
x, com ponteira de acabamento injetadas em
polipropileno e sapatas reguláveis.

 R$  1.575,45  R$  23.631,75

8 15

GAVETEIRO MOVEL 03 GAV OU 04 GAVETAS: Tampo:
em aglomerada de 15 mm de espessura. Acabamento
em ambas as faces, com laminado melaminico de baixa
pressão, borda frontal em PVC 180º, lateriais e frente
das gavetas com fita de 1mm, 02 gavetas simples e 01
gavetas para pasta suspensa corrediça em aço com
roldanas em nylon, tampo fixado através de parafusos
em latão e com alta resistência ao toque, travamento
feito em haste de aço resistente a tração com
acionamento frontal através de fechadura tipo cilíndrica com chave de alma
interna em aço de alta resistência ao toque, 04 rodizios duplo de nylon.
Medidas: 480x450x730.

 R$  1.533,44  R$  23.001,57

9 15

LONGARINA 03 LUG SECRETARIA Assento e Encosto: fabricado com espuma
moldada em poliuretano isento de c.f.c. (clorofluorcarbono - gás freon), de
formato
anatômico em conformidade com a norma nr.17 e com
ressalto para apoio lombar medindo 425mm de largura,
370mm de altura e espessura de 32mm a 40mm junto ao apoio lombar com
variação ±15mm em relação a altura e largura. Assento: 420x400mm
fabricado com espuma moldada em poliuretano isento de c.f.c.
(clorofluorcarbono - gás freon), de formato anatômico de bordas
arredondados. Estrutura: travessa superior em tubo de aço industrial 30x50
chapa 16 (1,5mm), na cor padrão do órgão/entidade solicitante, soldada
sobre coluna de aço redondo de 2 1/2 cm e travessa dos pés em tubo 30x50
mm. Acabamento com banho de
dengraxante, tratamento antiferruginoso de proteção,
pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi-pó
texturizado com polimerização em estufa na temperatura de 200º c.

 R$  1.295,37  R$  19.430,55

10 20

MESA DE ESCRITÓRIO EM L : Tampo e laterais,
confeccionado em fibra de madeira MDF de 15 mm de
espessura acabamento em ambas as faces,
reengrossado p/ 45 mm, composto em duas partes, pes
e painel em mdf 18 mm duplo acabamento com fita
borda de 2,0 mm de espessura na cor do do tampo.
Medidas: 280x200x75.

 R$  2.779,79  R$  55.595,88

11 20

MESA DE REUNIÃO: Dimensões Mínimas 200 X 100 Cm, Tampo: em mdp,
aglomerado de 15 mm de espessura. Acabamento ambas as faces, com
laminado melaminico de baixa pressão, na cor do órgão solicitante,
encabeçamento com fita borda PVC de 0,45 mm de espessura. Estrutura
Metálica Retangular De 30 X 70mm, Pintada Em Epóxi Po Pelo Sistema
Eletrostático, painel central com no mínimo de 15mm de espessura revestido
em laminado melaminico com bordas encabeçada com fita de poliestireno,
com 2,0mm de espessura, da mesma cor do laminado.

 R$  1.400,40  R$  28.008,00

12 20

MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS: Medidas: aproximadas de 1,20 x 0,60m e
altura de 0,75m Tampo: em mdp, aglomerada de 15 mm de espessura.
Acabamento ambas as faces, com laminado melaminico de baixa pressão, na
cor do órgão solicitante, encabeçamento com fita borda PVC de 0,45 mm de
espessura. Gaveteiro: fixo 02 gavetas em aglomerado de 15mm em
melminoco BP ambas as faces, com fita borda de 1mm, corrediça estampada
em aço e roldanas em nylon, com chave e travamento simultâneo, fechadura
frontal fixada na gaveta superior. Estrutura: em aço carbono 50/30 SAE
1010/1020, chapa 16 com tratamento anticorrosivo e antidesingraxante, e
pintura eletrostatica epóxi-pó texturizada, polimerizada em estufa, curada a
200ºc.

 R$  876,65  R$  17.533,01

13 15

ESTAÇÃO DE TRABALHO: Estação de trabalho de tampo
único; Tampo: superfície de trabalho em madeira
aglomerado MDP 15 mm com revestimento melamínico
BP nas duas faces; cantos arredondados, acabamento
em borda tipo francis; painel frontal sob o tampo
confeccionado em laminado melamínico de baixa
pressão (BP) aglomerado de 15 mm de espessura com
fita de borda em PVC de 1,0 mm pé de mesa c painel
lateral de madeira aglomerado MDP 15 mm acabamento fita 1,00 mm (pé
lateral e pé de canto): em AÇO, tratamento anti corrosivo, anti ferrugem
pintura
eletrostática epóxi po texturizado curada estufa 180ª,
sapatas reguladoras de nível com superfície inferior de
borracha para evitar deslizamentos; painel frontal: sob o tampo, no mesmo
padrão de acabamento do tampo;
Dimensões aproximadas: (medidas em milímetros) LE:
1400mm, LD: 1400mm, Altura: 750mm. Dimensao total
2800mmx2800mmx750mm. Painel divisor em madeira
aglomerado MDP 15 mm com revestimento melamínico
BP nas duas faces; acabamento em borda tipo francis
medindo: 1400x450. Suporte p/ CPU em madeira
aglomerado MDP 15 mm com revestimento melamínico
BP nas duas faces; acabamento em borda tipo francis
medindo: 500x260 com rodizio duplo.

 R$  1.554,44  R$  23.316,66

14 20

Poltrona diretor giratória com braço: Modelo: Fraque
assento e encosto confeccionado em espuma laminada
D33, revestido em couro ecológico, na cor do órgão
solicitante, base giratória pistao a gaz, braço em aço
cromado.

 R$  665,19  R$  13.303,80

15 20

NICHO: dimensão: 1,33 x 0,45 e altura de
1,84m Tampo: em mdp, aglomerada de 25 mm de
espessura. Acabamento ambas as faces, com laminado
melaminico de baixa pressão, portas e laterais e
prateleiras em mdp, aglomerado de 15 mm, acabamento em melaminico em
ambas as faces, encabeçamento com fita borda ABS de 1 mm de espessura.
Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais
irregularidades do piso. Com 04 nicho na altura e 03 nichos na largura.

 R$  525,15  R$  10.503,00

16 20
MESA ESCRITORIO S/ GAVETA: 75 cm x 100 cm x 60 cm; mesa retangular,
tampo 15mm com acabamento fita 1mm, travessa em madeira 15 mm,
estrutura  em tubo de aço com fechamento lateral  em madeira

 R$  517,45  R$  10.348,96

17 15 BALCÃO PARA RECEPÇÃO : 110cm x 120 cm x 60 cm  R$  854,24  R$  12.813,66

18 20 MESA REDONDA PARA ESCRITÓRIO:  940 cm x 120 cm x 120 cm ; tampo
produzido em mdf 15 mm com revestimento metálico  R$  833,24  R$  16.664,76

19 5 PAINEL PARA  TV: painel para tv até 50 polegadas com uma prateleira e dois
nichos ; 136 cm x 130 cm x 32 cm  R$  1.050,30  R$  5.251,50

20 15 MESA DE CENTRO:1,08 m, Pés em madeira, tampo redondo em mdf, peso
suportado até 40kg .  R$  357,10  R$  5.356,53

21 20 PRATELEIRA: dimensões – 204cm x  142 x  30 cm; material mdf  R$  1.469,72  R$  29.394,40

22 20 ARMÁRIO DISPENSA MULTIUSO: 160 cm x 60 cm x 34 cm, puxadores em pvc;
material em mdf  R$  2.100,60  R$  42.012,00

 VALOR TOTAL REGISTRADO  R$  631.720,44

 
  São Vicente Férrer – MA, 26 de janeiro de 2023
 
 
 ADRIANO MACHADO DE FREITAS
Prefeito Municipal

 
ROSELIO FREIRE COSTA
R FREIRE COSTA

 

Publicado por: MATHEUS RAFAEL GASPAR MELONIO
Código identificador: 34d08b1706566df35ffe43e9862c4769

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
126/2022

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2022
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO  VICENTE  FÉRRER,  E  DE  OUTRO  LADO,  A  EMPRESA  N  R
CONSTRUTORA  LTDA  –  ME,  CNPJ  nº  17.654.667/0001-00).  OBJETO:
Prorrogar  por  mais  06  (seis)  meses  a  vigência  do  Contrato  nº
 126/2022,  objetivando  a  prestação  de  serviços  de  construção  de
pavimentação em bloquete, construção de meio fio e sarjetas nas vias
urbanas do Município de São Vicente Ferrer - MA, com início a partir de
25 de janeiro de 2023.. AMPARO LEGAL: Art. 57 da Lei nº 8.666/93. SÃO
VICENTE FERRER/MA, 24 D EJANEIRO DE 2023. ASSINATURAS: ADRIANO
MACHADO  DE  FREITAS;  Prefeito  Municipal;  São  Vicente  Férrer-MA.
NATANIEL GOMES COSTA – Representante Legal.
 

Publicado por: MATHEUS RAFAEL GASPAR MELONIO
Código identificador: 43d03780b0d80870725d63bc09038001
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ADRIANO MACHADO DE FREITAS

Prefeito

www.saovicenteferrer.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de São Vicente Ferrer

PÇA. DA MATRIZ, 04, CEP: 65220000

CENTRO - São Vicente Ferrer / MA

Contato: 9800000000

www.diariooficial.saovicenteferrer.ma.gov.br

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 33/2014, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.
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