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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 005/2021.

Por este instmmento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA, com sede
administrativa situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do Azeitão - MA, inscrito no
CNPJ/MF: 01.612.333/0001-34, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LOURIVAL
LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n" 270.349.843-
87, de ora em diante designado simplesmente "CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoa jurídica M B
DE SOUSA MIRANDA EIRELI, com endereço à Avenida Duque de Caxias, n° 05, na cidade de
Sambaiba, Estado de Maranlião, inscrito(a) no CNPJ/MF sob n° 24.619.997/0001-20, neste ato
representada pela Sra. Maranli Brito De Sousa Miranda, brasileiro, portador do documento RG n".
599.833 SSP/DF e CPF n°. 258.269.721-49, doravante designada simplesmente "CONTRATADO(A)";
atendendo as condições do instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes à nonnas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. Lei n.°
10.520/2002, do Decreto n." 10.024/2019, Decreto Municipal n° 006 e 007 ambos de 01/01/2021, da Lei
Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e demais formas complementares e
disposições deste instrumento aplicáveis à espécie, conforme as cláusulas e condições a seguir delineadas:

CLÁUSULA I - OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece cláusulas e condições gerais referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 — SRP que tem por objeto o Registro de preços para
contratação de empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo,
para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA, conforme as

quantidades, especificações e condições descritas no Teimo de Referência do Edital.

CLÁUSULA 11 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços os documentos e instmções que compõem o
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP, complementando-a para fins de direito e
independentemente de transcrição, obrigando-se as partes em todos os termos.
2.2 Integram esta Ata, o respectivo instnrmento convocatório e seus anexos, bem como as propostas das
empresas vencedoras do certame.

2.3 Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no Decreto Federal
n". 7892/2013 e no Decreto Municipal n" 006/2021 de 01/01/2021 que regulamenta o Sistema de Registro
de Preços previsto no art. 15 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito municipal.
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CLÁUSULA III - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na (s)
proposta(s) são as que seguem:

1" - FORNECEDOR REGISTRADO

Item Código Banco Descrição Und Quaiit. Valor Unit
Valor Unií

cora BDI
Total

Peso

(%)

1 10368 ORSE

Fornecimento e

instalação de
condicionador de ar tipo
split 9000 btu/h c/
compressor rotativo

un 30 R$2.003,67 R$2.503,59 R$75.107,57 13,57%

2 10369 ORSE

Fornecimento e

instalação de
condicionador de ar tipo
split 12000 btu/h c/
compressor rotativo

un 58 R$2.075,00 R$2.592,71 R$150.377,33 29,03%

3 2359 ORSE

Fornecimento e

instalação de
condicionador de ar tipo
split 18000 btu/h c/
compressor rotativo

un 89 R$2.385,00 R$2.980,06 R$265.225,12 47,91%

4 10220 ORSE

Fornecimento e

instalação de
condicionador de ar tipo
split 22000 btu/h c/
compressor rotativo

un 5 R$3.450,00 R$4.310,78 R$21.553,88 3,67%

5 2360 ORSE

Fornecimento e

instalação de
condicionador de ar tipo
split 24000 btu/h c/
compressor rotativo

un 8 R$3.500,01 R$4.373,26 R$34.986,10 5,83%

Total sera

BDI
R$437.975,18

Total do

BDI
R$109.274,81

Total

Geral
R$547.249,99

3.2 O Valor total registrado foi de R$ 547.250,00 (quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e

cinqüenta reais).
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CLÁUSULA IV - DO PRAZO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data sua

Publicação no Diário Oficial.

CLÁUSULA V - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

5.1 Os serviços deverão ser entregues na especificação, quantidade e periodicidade especificada no

Edital, no Tenno de Referência, na Proposta do Licitante Vencedor e demais documentos pertinentes.

5.2 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo interessado mediante assinatura de

contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 -
SRP

5.3 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta

Ata de Registro de Preços e Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP
5.4 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento após cumprir os requisitos de

publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade,

dentro dos quantitativos estimados.

5.5 A execução dos serviços será de acordo com o recebimento da Ordem de Sei-viços emitida pelos

Órgãos Participantes e/ou não participantes.

CLÁUSULA VI - DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES REGISTRADOS

6.1 Após o enceiTamento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da

proposta do licitante vencedor.

6.2 Para o registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO.
6.3 A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante

vencedor.

6.4 Além do preço do 1" (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde

que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor.

6.5 O Registro Adiciona! de Preços, além do 1° (primeiro) colocado, tem por objetivo o cadastro de

reserva, nos tennos do Art. 11, § 1° do Decreto Federal n" 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA Vil - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR USUÁRIOS
NÃO PARTICIPANTES

7.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração

Pública que não tenlia participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Comissão

Pennanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada à vantagem.

7.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da

presente Ata de Registi-o de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Comissão Permanente de
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Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.
7.3 Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a Comissão
Permanente de Licitação - CPL.
7.4 A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal n°
7892/2013 e Decreto Municipal n° 006/2021 de 01/01/2021.
7.5 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinqüenta
por cento dos quantitativos dos itens do instmmento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
7.6 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
7.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratuais assumidas e a aplicação, obsei-vada o contraditório e a ampla defesa, de
eventuais penalidades decoiTente do descumprimento de cláusulas contratuais, devendo infomiar as
ocorrências destas ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIU - DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As omissões e dúvidas que eventualmente surjam quanto esta Ata serão sanadas através da
inteipretação do que dispuser o Edital que deu origem a Ata de Registro de Preços e a proposta
apresentada pela licitante vencedora.
8.2 As condições gerais da execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições do ajuste
encontram-se definidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA IX - DA PUBLICAÇÃO

9.1 O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial dos
Municípios do Estado do Maranlião - FAMEM, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no
parágrafo único do art. 61 da Lei n" 8.666/93.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partés assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor,
na presença de duas testemunhas.

RESUMO DOS DADOS DO DETENTOR DA ATA E DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

9  DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS SÃO OS QUE SEGUEM:

EMPRESA VENCEDORA:
MARANH BRITO.
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RAZAO SOCIAL: M B DE SOUSA MIRANDA

EIRELI

CNPJ N": 24.619.997/0001-20

ENDEREÇO: Avenida Duque de Caxias, n° 05, na

cidade de Sambaiba, Estado de Maranhão

CEP.: 65830-000

TELEFONE: CELULAR: (99) 8212-8683

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

vaIdemanTiirandal3@gmail.com

REPRESENTANTE: Maranli Brito De Sousa

Miranda

DADOS DO ORGAO GERENCIADOR:

Comissão Permanente de Licitação - CFL, com sede Prefeitura Municipal de São

Domingos do Azeitão/MA, localizada na Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do Azeitão

-MA.

São Domingos do Azeitão/MA, 09 de dezembro de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Presidente da CPL - Órgão Gerenciador
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M B DE SOUSA MIRANDA EIRELI

MARANH BRITO DE SOUSA MIRANDA

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 258.269.721-49

RG n". 599.833 SSP/DF

TESTEMUNHAS:

2.


