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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmpe ratriz
Gomissão Permanente de Licitação

Superinten dência de Re istro de Pre os

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO6/2O2O.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No 019 - A12020

A COMISSÃO peRUANENTE DE LICITAçÃO'Cpt-, vinculada ao gabinete

do Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e

suas alterações posteriores,com sede e foro na cidade de lmperatriz/MA' com

sede à Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz- MA- CEP 65'900-

505, neste ato representado Presidênte, Sr. Francisco Sena Leal' brasileiro'

casado, portador da Cedula de ldentidade no 0000333957946 - SESP lríA e do

CPF no 175.296.203-63, nomeado por meio da Portaria no 12'056' de 22 de

Janeiro de 2A20, publicada em 2210112A20, no uso da atribuição que lhe confere

o Decreto Municipal no 27 de 04 de julho de 2014, considerando o julgamento da

licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônico, para REGISTRQ DE

pREôOS no 01g12020, publicada no dia 05 de maio de 2020, abertura da sessão

em 18 de maio de 2020, às 09:00h (nove horas), Processo Administrativo

02.0í.09.004/2020, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s)e

na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,

sujeitando-se aS partes às normas constantes na Lei no 8'666, de 21 de junho de

1993 e suas alterações, Decreto n: 7.892, de 23 de janeiro de 2013' Lei Federal

no. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no' 02212007' Decreto

Municipal no 13 de 31 de março de 2015, em conformidade com as disposições a

seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por Aquisição futura e eventua! de Material Permanente

(Colete Balístico Nível ll, Painel BalÍstico, Capa de Colete e Acessórios), para

utilização operacional dos servidores da Guarda Municipal de lmperatriz, sendo a

aquisição de forma parcelada, em regime de empreitada por preço unitário, conforme

anexo I - Especificações Técnicas, do Pregão Eletrônico no 006/2020, que é parte

integrante desta Ata, assim Gomo a proposta vencedora, independentemente de

transcrição h

TATIANA ' Assinado de 11.1a 
disital por

rAÍANA MARTINS:02586330692
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Gomissão Permanente de Licitação

S u perinte ndência de Reg istro de Preços

6'1Ç,

2. DOS pREçOS, ESPEGIFICAçÕES, QUANTITATTVOS e FORNECEDORES

2.1. Do quantitativo

ITEM

orscnlçÃo APRES.

QUANTITATIVO

óRGÃOS

PARTICIPANTES

QUANTITATIVO

ónaÃos ruÃo

PARTICTPANTES

t
Colete à prova de balas, com

proteção N)VEL ll masculino

tamanho "P"

und. L0

20

2

Colete à prova de balas, com

proteção wIVE|- ll masculino

tamanho "M"
und. 30

60

3

Colete à prova de balas, com

proteção NIVEL ll masculino

tamanho "G"

und. I

16

4

Colete à prova de balas, com

proteção N]VEL ll feminino
tamanho "P"

und. 5

10

5

Colete à prova de balas, com

proteção rulvel ll feminino
tamanho "M"

und I

16

6

Colete à prova de balas, com

proteção NIVEL ll feminino
tamanho "G"

und. 4

8

\

\
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Gomissão Permanente de Licitação

/í,\,
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superintendência de Registro de Preços

160

und. 80Capa Colete Tático7

160

und 80Coldre de perna para Pistola

Taurus TH .380
8

160

und 80Cinto Tático Operacíonal9

80

160

und.10 Cinto Social

50

100

und.Algemas com DobradiçasLI

80

160

undt2 Bastão Tonfa

60

und 301.3 Apito Profíssional

60

30und.L4 FielTrançado

160

80und.L5 Fiel Retrátil para Armas

\
TATIANA Assinado de forma digital poTTATIANA

MARTINS:02s86330692

Í\ÁARTINS:02586330692 Dados:2020.08.04 10:41:26-03'00'
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

16 Bastão Sinalizador para trânsito und. 30

60

t7 Lanterna Tática und. 30

60

L8 Capacete AntiTumulto und. 20

40

L9 Escudo Antí-Tumulto und 20

40

2.2. Do preço registrado, as especificações do obieto, a quantidade e as

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguêm:

2.3. Os dados do fomecedor (es) classificados são os que seguem:

de forma digital por

MARTINS:02586330692

WORKWEAR LTDA

Item Descrição do Objeto Unidade Quant.

Menor
Preço

Registrado
(R$)

Total (R$)

11

Algemas com Dobradiças und 50
200,45 10.022,50

CNPJ/MF n" 04.344.704/0001-32 Razão Social: WORKWEAR LTDA'EPP

Endereço: Rua Curitiba, 1846, Bairro de
Lourdes- Belorizonte/MG

CEP:65.930-000

Telefone: (31 ) 331&0839 Fax: não inÍormado

Endereço Eletrônico: www.multiform.com.br Representante: Tatiana Martins

RG no 6.797.436

Órgão Expedidor/UF: SSP/MG CPF no 025.863.306-92

TATIANA Assinado

r r ^ r\Tr À l. -^-t - c, I 1, raÉÍ\1 TATIANA
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperalrtz
Comissão Permanente de Licitação

sup erintendência de Registro de Preços

2.4 Órgãos(s) paÉi ci pantes(s)

Guarda Municipa! de lmperatriz - GMI

2.5 Do quantitativo por órgão participante:

APRES. QUANTITATIVOITEM orscrumtnlçÃo

10und
Colete à prova de balas, com proteção

NIVEL ll masculino tamanho "P"
I

und. 302
Colete à prova de balas, com proteção

rulvrl ll masculino tamanho "M"

und. 83
Colete à prova de balas, com proteção

NIVEL ll masculino tamanho "G"

5und.4 Colete à prova de balas, com proteção

ruiVf l ll feminino tamanho "P"

8Colete à prova de balas, com proteção

NIVEL ll feminino tamanho "M"
5

4undColete à prova de balas, com proteção

ruivgl llfeminino tamanho "G"
Â

80und.Capa Colete Tático7

und 80Coldre de perna para Pistola Taurus TH

.380
8

80Cinto Tático Operaciona Io

80und.10 Cinto Social

und. 50Algemas com Dobradiças11

80und12 Bastão Tonfa

und. 30'13 Apito Profissional

30und.FielTrançado14

und. 80'15 Fiel Retrátil para Armas

30und.16 Bastão Sinalizador Para trânsito

und. 30Lanterna Tática17

\20und18 Capacete AntíTumulto

TATIANA Assinado de forma digital poTTATIANA

MARTINS:02586330692
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação

A'.,,
k#

Superint endência de Reg istro de Preços

19 Escudo Anti-Tumulto und. 20

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. Avalidade destaAta de Registro de Preços será de 12(doze) meses, a paÉir

de 14 de agosto de 2020, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

4.1. Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente

de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas

questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal no 13, de

31 de março de 2015.

5. DOS PREçOS REGISTRADOS

S.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários

desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar

os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na

ata de realização da sessão pública do Pregão Eletrônico no 00612020, que é

parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de

transcrição.

6. DA UTILIZAçÃO OO REGISTRO DE PREçOS

6.1. Apresente 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.

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos

interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições

contidas no Edital do Pregão Eletrônico no 006/2020.

6.3. Em decorrência da publi€Éo desta Ata, o participante do SRP poderá firmar

contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo

comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo

estabelecido pelos orgãos participantes.

TAT]ANA
MARTINS:02s86330692

\\Assinado de forma digital por TATIANA

MARTIN5:02586330692
Dados: 2020.08.04 10:43:1 2 -03'00'
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ESTADO DO MARAUNÃO

Prefeitura Mu nicipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Reg istro de Preços

0.4, O fornecedor terá o ptazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocaçáo,

para a assinatura do contrato;

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o pruzo

estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço

cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em leie no instrumento contratual.

Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este

convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica

obrigado a:

6.6,1.'Atender os pedidos efetuados pelos orgãos participantes do SRP;

G.G.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades

indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo

registrado;

0.0.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão

gestor do registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir

à presente Ata (carona).

7. DAS COND|çÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e

recebimento do objeto, as obrigações da Aõministração e dos fornecedores

registrados, sanções e demais condições do aiuste encontram-se definidos no

Termo de Referência e no Edital do Pregão Eletrônico no 006/2020.

8. DO DECRETO NO 03 DE21DE JANEIRO DE 2019

O Decreto no 03 de 21 de janeiro de 2019 alterou alguns dispositivos do

Decreto no 13/2015 que trata sobre o Sistema de Registro de Preço, passando a

estabelecer que as aquisições e contratações não poderá exceder, por orgáo ou

entidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens do instrumento

convocatório e registrado nesta Ata de Registro de Preço, bem como estabeleceu

que o instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das t

adesões à ata de registro não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do

quantitativo de cada item registrado, conforme disposto no art. 22, §§ 30 e 40 do 
"

Página 8 de í0
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Gomissão Permanente de Licitação

sup erintendência de Registro de Preços

presente Decreto:

Art. 221...1

§3o As aquisições ou as contratações adicionais de que

trata este artigonão poderá exceder. por órqão ou entidade.

a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do

instrumento convocatório e registrado na ata de reqistro de

Drecos para o orgão gerenciador e para os órgãos

participantes.

§4o O instrumento convocatório preverá oue o ouantitativo

d das adesões à ata reoistro de não

poderá exceder. na totalidade. ao dobro do quantitativo de

cada item reoistrado na ata de reqistro de precos para o

órgão gerenciador e para os órgãos não participantes que

aderirem.

9. DA DTVULGAçÃO
9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município,

que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Orgão

Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

g.2. Registre-se que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a

assinar o contrato, a Administração deve convomr os licitantes subsequentes para

negociar, na ordem de classificação, sem que exista a obrigatoriedade destes em

igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art. 27, § 30, do

Decreto 5450/05 e Decreto 013/2015.

g.2.1. AÍ1. 2l , § 3o O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida

no § 20 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de

registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a

ordem de classificação, para,após comprovados os requisitos habilitatorios e feita

a negociação, assinar o contrato ou a ala de registro de preços, sem prejuízo das

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.3. para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes' 
pásinaedeí0

Assinado de forma digital por TATIANA
TATIANA
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

sup erintendência de Registro de Preços

PRESIDENTE DA

TATIANA
MARTINS:O2586330692

lmperatriz (MA), 14 de agosto de 2020.

,Sro rll.o:.a.-Qola*l
SHAMARA GOMES DE SOUSA LEAL

SUPERINTENDENTE DE REGISTRO DE

PREçOS DA CPL
Assinado de forma digital poTTATIANA

MARTINS:02586330692

Dados: 2020.08.04 1 0:45:03 -03'00'

LEAL
CPL

WORKWEAR LTDA. EPP
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Reg istro de Preços

PREGÂO ELETRÔNICO NO OO6/2O2O.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREçOS

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No 0í9 - B 
'2020 

SRP

\\

VITOR SBEGHEN

F I LIZZOLA: 22944655809
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PESTADO DO MARANHÂO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
superintendência de Reg istro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO6/2O2O.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No 019 -B 12020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL, vinculada ao

gabinete do Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de

1997 e suas alterações posteriores,com sede e foro na cidade de lmperatriz/MA,

com sede à Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA - CEP

65.900-505, neste ato representado Presidente, Sr. Francisco Sena Leal,

brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidade no 0000333957946 - SESP

MA e do CPF no 175.296.203-63, nomeado por meio da Portaria no 12.056, de

22 de Janeiro de 2020, publicada em 2210112020, no uso da atribuição que lhe

confere o Decreto Municipal no 27 de 04 de julho de 2014, considerando o

julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônico, para

REGISTRO DE PREçOS no A1912020, publicada no dia 05 de maio de 2020,

abertura da sessâo em 18 de maio de2020, às 09:00h (nove horas), Processo

Administrativo 02.01.09.00412020, resolve registrar os preços da(s) empresa(s)

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)

alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas

no edital, sujeitando-Se aS partes às normas constantes na Lei no 8.666, de 21

de junho de 1993 e suas alteraçôes, Decreto n.o 7.892, de 23 de janeiro de

2013, Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto [t/unicipal no.

O2212OO7, Decreto Municipa! no 13 de 31 de março de 2015, em conformidade

com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por Aquisição futura e eventual de Material Permanente

(Colete Balístico Nível Il, Painel Balístico, Capa de Colete e Acessórios), para

utilização operacional dos servidores da Guarda Municipal de Imperatriz, sendo a

aquisição de forma parcelada, em regime de empreitada por preço unitário'

conforme anexo I - Especificações Técnicas, do Pregão Eletrônico no 006/2020'

que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcrição'

2. DOS PREçOS, ESPECIFICAçÕES, QUANTTTATIVOS e FORNECEDORES

\

Página 2 de 10
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PESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

.Jomissão Permanente de Licitação
superintendência de Reg istro de Preços

2.1. Do quantitativo

ITEM oescnrçÃo APRES.

QUANT]TATIVO

ónaÃos
PARTICIPANTES

QUANTITATIVO

ónaÃos ruÃo

PARTIC!PANTES

1

Colete à prova de balas, com

proteção NIVEL ll masculino

tamanho "P"

und. 10

20

2

Colete à prova de balas, com

proteção NIVEL ll masculino

tamanho "M"
u nd. 30

60

3

Colete à prova de balas, com

proteção NIVEL ll masculino

tamanho "G"

und 8

16

4

Colete à prova de balas, com

proteção NIVEL ll feminino
tamanho "P"

und 5

10

5

Colete à prova de balas, com

proteção NIVEL ll feminino
tamanho "M"

und. 8

16

6

Colete à prova de balas, com

proteção NIVEL ll feminino
tamanho "G"

und. 4

8

\

K
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P,ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatrlz

Comissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

7 Capa Colete Tático und 80

160

8
Coldre de perna para Pistola

Taurus TH .380
und 80

160

9 Cinto Tático Operacional und 80

150

10 Cinto Social u nd. 80

160

1,1 Algemas com Dobradiças und. 50

100

12 Bastão Tonfa und. 80

160

1,3 Apito Profissíonal und 30

60

t4 Fiel Trançado u nd. 30

60

15 Fiel Retrátil para Armas und. 80

150

\

VITOR SBEGHEN

F ILIZZOL A:229 44 65 5 809

Página 4 de 10

Assinado de forma digital por VITOR
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

sup erintendência de Registro de Preços

16 Bastão Sinalizador para trânsito u nd. 30

60

17 Lanterna Tática und. 30

60

18 Capacete AntiTumulto und 20

40

19 Escudo Anti-Tumulto und 20

40

2.2. Do preço registrado, as especificações do obieto, a quantidade e as

demais condições ofeÉadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO ITDA

Item Descrição do Objeto Unidade Quant.

Menor
Preço

Registrado
(R$)

Totat (R$)

Coldre de perna para

Pistola Taurus TH .380
und. 80

211.,29 L6.903,20

10
Cinto Social und 80

18,00 1.440,00

12
Bastão Tonfa und 80

55,00 4.400,00

15
Fiel Retrátil para Armas und 80

36,28 2.902,40

18
Capacete AntiTumulto und 20

318,00 6.360,00

19
Escudo Anti-Tumulto und. 20

602,00 12.040,00

VITOR SBEGHEN

F ILIZZOL A:229 4 4 6 5 5 80 9

Página 5 de 10

Assinado de forma digital por VITOR

S B EG H E N FILIZZOIA:229 446 5 5809
Dados: 2020.08.04 l4:12:49 -03'00'

t 638.\@tr

\

8



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

2.3. Os dados do fornecedor (es) classificados são os que seguem

2.4 Órgãos(s) paÉici pantes(s)

Guarda Municipal de lmperatriz - GMI

2.5 Do quantitativo por órgão participante:

VITOR SBEGHEN

F ILIZZOL A:229 446s s 809

\
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CNPJ/MF n" 13.241.07 7/0001 -03 Razão Socia|: PREMIERSEG INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. EPP

Endereço: Rua Padre JoaoAlvares, 589,
Bairro: Jardim Vila Galvãe- Guarulhos/SP

CEP:07056-000

Telefone: (11) 2937-27 32 I 2937 -27 59 Fax: não informado

Endereço Eletrônico: premierseg@gmail.com Representante: Vitor Sbeghen Filizzola

RG n" 28.199.006-2

Órgão Expedidor/UF: SSP/SP CPF no 229.446.558-09

ITEM DrscRrMrNAçÃo APRES. QUANTITATIVO

1
Colete à prova de balas, com proteção

N|VEL ll masculino tamanho "P"
und 10

2
Colete à prova de balas, com proteção

NIVEL ll masculíno tamanho "M"
und. 30

3
Colete à prova de balas, com proteção

rulvf t ll masculino tamanho "G"
und 8

4
Colete à prova de balas, com proteção

ruivrl llfeminino tamanho "P"
und. 5

5
Colete à prova de balas, com proteção

NiVEL ll feminino tamanho "M"
und. 8

6
Colete à prova de balas, com proteção

NIVEL ll feminino tamanho "G"
und. 4

7 Capa Colete Tático und 80

8
Coldre de perna para Pistola Taurus TH

.380
und. 80

v Cinto Tático Operacional und. 80

:S d*G.,*ifffi
ffi.

4õi,
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Re gistro de Preços

10 Cinto Social und 80

11 Algemas com Dobradiças und s0

12 Bastão Tonfa und

13 Apito Profissional und. 30

14 Fiel Trançado und 30

15 Fiel Retrátil para Armas und

't6 Bastão Sinalizador pãra trânsito und 30

17 Lanterna Tática und 30

18 Capacete AntiTumulto und 20

19 Escudo Anti-Tumulto und 20

3. DAVALIDADE DAATA
3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a

partir de 14 de agosto de 2020, não podencio ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
4.1. Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão
Permanente de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional
e nas questôes legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal no

13, de 31 de março de 2015.

5. DOS PREÇOS REGTSTRADOS

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários
desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram
cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão
relacionados na ata de realizaçáo da sessão pública do Pregão Eletrônico no

00612020, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços,

independentemente de transcrição.

6. DA UTTLTZAçÃO DO REGTSTRO DE PREÇOS
6.1. 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.

VITOR SBEGHEN

F ILIZZOL A:229 44 65 5 809
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Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Registro de PreÇos

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos

interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições

contidas no Edita! do Pregão Eletrônico no 006/2020.

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá

firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo

comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo

estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da

convocação, para a assinatura do contrato;

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo

estabelecido ou se recuse a executar o fomecimento, terá o seu registro de

preço cancelado, sem prejuizo das sanções previstas em lei e no instrumento

contratual. Neste caso, o orgão participante comunicará ao Órgão gestor,

competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os

demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o ptazo de validade desta Ata, fica

obrigado a:

6.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;

6.6.2. Fornecer os materiais, por preÇo unitário registrado, nas quantidades

indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo

registrado;

6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do

órgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de orgão não participante

em aderir à presente Ata (carona).

7. DAS COND|çÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores

registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se deÍinidos no

Termo de Referência e no Edital do Pregão Eletrônico no 006/2020.

8. DO DECRETO NO 03 DE,21DE JANEIRO DE 2019
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O Decreto no 03 de 21 de janeiro de 2019 alterou alguns dispositivos do

Decreto no 1312015 que trata sobre o Sistema de Registro de Preço, passando a

estabelecer que as aquisiçôes e contratações não poderá exceder, por órgão ou

entidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens do instrumento

convocatório e registrado nesta Ata de Registro de Preço, bem como

estabeleceu que o instrumento convocatório preverá que o quantitativo

decorrente das adesóes à ata de registro não poderão exceder, na totalidade, ao

dobro do quantitativo de cada item registrado, conforme disposto no art. 22, §§
30 e 40 do presente Decreto:

AÍt,221...1

§3o As aquisições ou as contratações adicionais de que

trata este artigonão podeÉ exceder, p

entidade. a cinquenta por cento dos quantitativos dos

itens do instrumento convocatório e reqistrado na ata de
registro de oreços para o órgão gerenciador e para os

orgãos participantes.

§4o O instrumento convocatório oreverá que o quantitativo

decorrente das adesões à ata reqistro de precos não
poderá exceder. na totalidade. ao dobro do quantitativo de

cada item reqistrado na ata de reqistro de precos para o
órgão gerenciador e para os órgãos não participantes que

aderirem.

e. DA DTVULGAçÃO
9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do

Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada

pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

9.2. Registre-se que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a

assinar o contrato, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes

para negociar, na ordem de classificação, sem que exista a obrigatoriedade

destes em igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art.

27, § 3o, do Decreto 5450/05 e Decreto 01312015.

9.2.1. Aft.27, § 3" O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida
Página 9 de 10
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no § 2o ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata

de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que

respeitada a ordem de classificaçáo, para, após comprovados oS requisitos

habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de

preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominações legais.

9.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

lmperatriz (MA), 14 de agosto de2020.

LEAL
§

SHAMARA GOMES DE SOUSA LEAL
SUPERINTENDENTE DE REGISTRO DE

PREçOS DA GPL
PRESIDENTE DA CPL

VIfOR SBEGHEN },TÜ;!;ri",j;rma 
disita! por

F ILIZZO L A:229 4 4 6 F t LtzZo L A:22e 4 4 6 s s Bo e

55g0g -D'1[XT2020'08'0414:14:06

Vitor Sbeghen Filizzola
CPFI.229.4/;6.558-09

PREMIERSEG II.IOÚSTruA E COMÉNCIO LTDA - EPP
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 019 - C i2020

A ÇOtn§§Ão PERMÀNENTE DE LtCtTÀÇÂo - cpl,
gabinete do Prefeito, criada pela instituída pero Decreto no 044. de
1997 e suas alteraçÕes posteriores,com sede e foro na cidade de

TITATIVO§ e FORHECESORE§

vinculada a§
31 de julho de
lmperatridMA,

csm sede à Rua urbano santos, 16s7 - Bairro Juçara - lmperatriz
65 900-505. neste ato representado president", Sr. francir"o
brasileiro, casado, portador da cédura de rdentidade no 0000333957
MA e do cPF no 175,296.203-63, nomeado por meio da portaría no 12.056, de
?2 de Janeiru de ?CI?0, publicada em ??/§114020, no uso da atribuiçâo que lhe
confere o Decreto Municipal na 27 de 04 de julho de 2014. considerándo o

iulgamento da licitação na modalidade de pregâo, na forma eletrônico, para
REGISTR§ §§ PREçO§ no 0l§/3020, publicada no dia 0§ de maio de 2020,
abertura da sessão em 18 de maio de 2020, às 09:00h (nove horas), Procosso
Administrativo 02.01.09.004/2020, resotve registrar os preços da(s) empresais)
indicada{s) e qualificada(si nesta ATA, de acordo ssm a classificação psr ela(s}
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condiçÕes previstas
no edital, sujeitando-§s as pârtss às normas constantes na Lei no LS66, de 21
de junho de 19s3 e suâs alteraçôes, §ecreto n,o ?.892, d* tB de janeiro ds
e013, Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no,

022/2007, Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015, em conformidade
com as disposiçôes a seguir:

1- DO §BJETO

1.1. A presente Ata tem por Aquisição futura e eventuai de Materiat Permanente

{Cotete Batistico Nível ll, Painel Balístico. Capa de Colete e Acessórios), para
utilização operacional dos servidores da Guarda Municipal de lmperatrie, sendo a

aquisição de forma parcelada, êffi regime de empreitada por preçü unitário,
conforme anexo I * Especificaçoes Técnicas, do Pregâo Eletrônico no 00612020,
que e parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. O0S PREÇOS, E§PECIF|CAÇÕE§, QUÂN

l;
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E§TADO DO IíIARANHÀO
Prefeitura Municipal de lmpsratriz

Comissão Permanênte de Licitação
Superintandência da Registro de Preços

Gclç

ITEM

2.1. *o quantitativo

Colete à prova de balas, corn
proteção NIVEL ll feminino

tamênho "M"

üolete à pr,ova de balas, com

i Rroteção uivrl tlfeminino
, tamânho "G"

.

)
t

i

1ü

5

Ê

und.

und.

b

\

DESCRTÇÃü
I

APRE5.

quÀNTtTÀYIVO

óneÃos
PÂRTICIPÀI§TE§

úxcÃos rrrÃo

FÂRTICIPÂÍ{TE5

3

Colete à prova de balas, com
proteção NiVEt ll masculino

tarnanho ''P"
und.

20

10

')

I

l

Colete à prova de balas, com
proteção rulVEL tl masculÍno

tâmanho "M"
und. 30

50

3

Colete à prova de balas, com
proteção NiVfL lt masculino

tamanho "§"
und. 8

16

4

Colet* à prova de balas, com
proteç§o NIVEL II feminino

tamanho "P"
und, 5

I
1§

a

I

4

,!

:
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de

Capa C*lete Tático und. . , 96 ,,,

t

t

I
I

I
I
I
t:
I

16S

I Cçldre de perna pãrã Pistolâ

Taurus TH .380
und.

I

j

i
t

I

i

I

1Ân

§ü

I tinto Tátlcc üperacional und.

I
I

I
I

I
iii
v:t
I
I
i

ts0

1S [ints Soeial und. ,. . 80, .,.'
lr :.

IOU

"1 r Àlgar*as conn §ohr*diias und"

3.ü§

5S

1? Bastão Tonfa und.
I

I

x6§

80

Apita Profission*l und-

t
1
t
Ii

,Í
t
:i
1

I

I
i

§0

3S

ufid"

.:
I

I
I

i

I

I

I
1

ên

34. tielTrançada

und.

i

: 8ü 1,

,j
:,{

I
I
i
I

I

I
t
I

t
I
!

1§0

:.5 Fi*l Rêtrátil para Armas

n
V {[\

\,Â
.\l

rti



6ct 8

ia de

Bastão Sinalirador para trânsito

Lanterna Tática

Capacete AntiTumulto

Escudo Anti-Tumulto

§as

Item

3"389,00

2.3. Os dados do fornecedor (es) classificados sãCI os quê seguem

10

\

Í-

h

EMBRACOL YEXTTL CONTECçÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA

Descrição do ôbJeto Unidade Quant

Irlenor
Preço

Rsgistrado

{R§}

Totel {RS}

Colete à prova de balas,
com proteção nivgt tt

feminino tamanho "M" 6,ü$ü,00

6

Colete â provu de balas,
com proteção NiVEL tt

feminino tâmanho "G"

und

84V ,00

Cl'lPJrMF n§ t 3.§4§.{ 3§r00ü'l -84

CEP:09,380-13S
ündereço" Ruâ Estels

Telefone:{11

BaÍrro:

§4§ b
sÊ Â§&

E$TÀDO DO ilIIARÂ.NHÃ§
Prçfeiturâ Municipal de lmpsrâtrit
§omisaâç Perman6nte de Licitação

Reg Iatro de Preçoe

,16

1S

§

60

6S

I

t

I

HarÊo §oçiah EMBRÀCOL IEXTII-
coNr§ÇçÃo E cott{ERÇrü DE Ír'rÀLHA§ LTüÀ

I

i

und, 30

17 und. 30

3§

i

und.

:

i

40

20

und. 20

4S

und. I
750,ü0

Á

a

Fax: nâo informado
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P

rinte

IT§ifr

l}

J

Capa C*lete T*tico

&
Coldre de perna para Pistola Tauru* TH

.380
§0

Cintç Tático 0peracional

8ü

11

lÁ

\

t5

ffiW
§§TADS §$ IT{ARÀT,IHÃCI

Prefeitura llllunicipal de lrnperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Re§'lstro dç Fr*çoe

HndereÇo Eletrônico;
embracnl$ em§raççltexti l. corn. br Êeprxsenlante: Êâbio §ilvêrio

RG nô 2Ê521932

0rgão ãxpedrdor/UF: SSPISP CPf no 381.I3S.§t B.§

2.4 Orgãos{s} partlcipantes{s}

Gu*rda Municipal de hnperatria - GMI

7

BI§THIilTIItIÀÇÃÜ ÂrxE§" QUÀNT}TÁTIV§

j Calete à prova de balas, ccrn proteção
NIVEL lf nTasculino tarnânho "P"

und, nü

k und. 5U
tclste ã prova de bal*s, ccnr prrteção

f\iiVEL ll masculino têmanho "M"
Colete à prova de balas, conr proteção

NiVfL ll masculino tarnanho "G''
und. s

5
A (olete à prcva d* halas, com proteção

NIVIL ll feminino tâmanho "P"
und.

Cç§*tr à pr.cva de balas, com proteç§o
hlivEl tlfernínino tamanh0 "M"

und. §

6
§olete à pr*va de halas, com proteção

NiVEL ll femininç tâ,rnanho "G" \jnd, 4

urrd, §$

und.,

$ und. 8*

1ô üinto §ocial und"

Àlgernas corn Sobradiças und, 5U

Bastão Yonfa und. §ü

und. 30'! 'r Àpito Profissional

und. JUIt
FielTrançadc

und. süI

I
Fiel Hotrátil para Ârrnas

Fàgina § de tS
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3. §À VIALIÜÂDE NA ATA
3.1, A validade desta Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses, â
p*rtir de 14 de agosto de 2020, não podendo ser prorrogada.

4, DA G§RÊNCIA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇO§
4.1. caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão
Permanente de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional
e nâs questÕes legaís, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nc

13, de 31 de março de 2015.

5. DO§ PREÇO§ R§G|§TRADOS
5.1. Os prsços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários
desta Âta.

5.2. Os preÇos registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitararn
cCItâr os materiais com prêços iguais aos do licitante vencedor, estào
relacionadôs ne ata de realização da sessâo pública do Pregâo Eletrônico no

§0§II020, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição,

§. DÀ UTI|-|ZAçÃO OO REGI§TRO DE pREÇO§

§.1. Apresente ata implica sm compromisss de fornecimento, após cumprir os
requisltos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os
p*dídos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estirnados,

6,2. O ajuste Çom os fornecedores registrados será formalizado pelos
interessados mediante assinatura de Contrato, obseruadas as disposiçoes
contidas no Edital do Fregão Eletrônico n§ 006/?020.

l(

1Â Bastão 5ínalizador para trânsito und. 30

17 Lanterna Tática und

Capacete ÀntlTumulto und.

Escudo Anti-Tumulto und. 20

jS

6.3. Em deeorrência da publicaçãa desta Ata, o participante do §RP poderá
firmar ççntrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo
somuntcar ao orgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo
estabelecido pelos orgãas participantes.
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Csmissão Permanente de Licitação

CPiãI-

§uperintendênçia de Registro de Pre ço§

§.4. 0 farnecedor terá o prâzo de 05 (cinco) dias, contados a partir da
convncação, parâ a assinatura do contrato;

§.§. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo
estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de
preço cancelado, sem p§uizo das sançÕes previstas em lei e no instrumento
contratual. Neste câso, o orgâo participante comunicará ao orgâo gestor,
competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificaçâo, os
demais fornecedores.

§"ô" 0 detent*r dc registro de preços, durante o prâzo de validade desta Ata, fica
obrigado a:

6,6.1 . Atender os pedidos efetuados pelos orgâos participantês dô §RP;

§.6.9. Forneçer os materiais, por prêço unitário registrado, nas quantidades
indlcadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo
registrado;

6.§.3. Responder, no prâzo de.ratê 48 (quarenta e oito) horas, à cônsultas do
orgão gestor do registro de preços sobre a pretensâo de ôrgão nâo particlpante

ern aderir à presente Ata {carona).

7. üÀ§ CCIN§rSÔES GERATS

7.1. As condiçÕes gerais do fornecimento, tais como os prâzos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigaçÕes da Administração e dos fornecedores
registrados, sançÕes e demais condíçÕes do ajuste encontram-se definidos no

Termc de Referência e no Edital do Pregão Eletrônico no 00612CI20.

8. NS DEÇRETO }.IO 03 DÊ 21 DE JANEIRO DE 20.19

0 $ecretq no 03 de 21 de janeiro de 2019 alterou alguns dispositivos do

Decreta n" 1312015 que trata sohre o §istema de Registro de Preço, passando a
estabelecer que as aquisiçÕes e contratações nâo poderá excedêr, por Ôrgâo ou

entidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens oo instrumento

convscatôrio e registrado nesta Ata de Registro de :Preço, hem coms
estabeleceu que s instrumento convocatôrio preverá que o quantitativo

deçorrente das adesÕes à ata de registro nâo poderâo exceder, ne totalidade, ao r
Fágina 8 de 10
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E§TADO DO IUIARÂ$HÃO

Prefeitura Municlpal de lmperatriz
CEmissão Permanente da Licitaçâo

CPL

§uparintendêneia de Re gistro de Preços

dobro do quantitativo de cada item registrado, conforme disposto no eü, ?2, §§
30 e 40 do presente Decreto:

Art.2? [...1

§3o As aquisiçôes ou as contratações adicionais de que
trata este artigorêq poderá exceder, por ôrqão CIu

entidade, a cinqq"Snta por centq,..,dqs quantitativos.. dos
itgns do instru,mento convocatório e reqistrado na ata de
reçjstrg de preços para o orgão gerenciador e para os
órgâos participantes,

§4o § instrumento convocatório preyerá que o ourantitativo
decorrente das adesÕes ê .Ft.a reqistro de preÇos rJão

p-pderá exceder. na totalidade, ao do§ro do quantitativo de
cada item registrado na ata de reÇistro de prqç,ps para o
órgâo gerenciador e pârâ os orgãos nâo participantes que

aderirern.

§. sÀ DrvuLÊAÇÃCI

S.1 Â publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do

Municipio, que é condiçâo indispensável para sua eficácia, será providenciada
pelo Ôrgâo Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura, pârâ ocorrer no prauo de v[nte dias daquela data.

9.2, Registre-ss que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recusê a

assinar o contrato, a Adminlstraçâo deve convoÇar os licitantes subsequentes
para nesCIciâr, nâ ordem de classificação, §em que exista a *brigatoriedade

destes em igualar â proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art.

?7, § 3§, do Secreto §450/05 e Decreto 013/2015.

S.2 1. Art, ??, § 3o O vencedor da licitação que não fizsr a cornprovação referida

no § ?o ou quando, injustificadamente, recusâr-se a assinar o contrato ou a ata

de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que

respeitada a CIrdem de classificaçâo, parâ, apôs cornprovados os requisitos

habilitatorios e feita a negociaçâo, assinar o contrato ou a ata de registro de

preço$, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais \
cominações legais.
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('11

i



Página 'íS de l0

Jl'**.§..p .*rtlr.
-iBa

"{ãàffi
§§TADO DO MARANHÃO

Prefeitsro Municipal dê lrnperatrie
tom issã o Psrmanênts dê Licitaçãc

§upsrintendÉncia de Reslstro de PrEtos

S'3. Para firrneza e validade do pactuado, a prssÊnte Ata foi lavrada e depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

fl {MA), 14 de agosto de ?*2ü.

BE §OUSA LEÀL
§E R§GI§TRO §§

ÊREços BA üpL

I-T§Â
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wulESTÀDO DO TIARANXÃO
Prefeitura ã/[unieipal de Imperatriz

Gcmissão Permansnte de Liçitação
Superintendência de Registro de Preços

PREGÃO eLErnONtCO No 006r2020-CpL

ATÀ DE REGISTRO D§ PREÇOS

ATA DE REG|§TRO DE PREÇOS No 019 - D 12020 SRp
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.E§T*ÜÜ DO MÀRANilÂO
Prefeitura Ísunicipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Su ntendência da R ístro de Fr

PREG*0 ELETRÔr,|§O f*p S0SÍ2020-CPL

ATÀ nE REGI§YR§ pE p§EçO§ Ho 0Í9 * B 12020

A COIil§§ÂO PERilANENYE DE LICITAÇÃO - CPL, vinculada â§

gabinete do Prefeito, criada pela instituida pelo Decreto no 044, de 31 S* iulho de

1997 e suas alteraçÕes posteriores,corn sede e foro na cidade de lmperatridMA,

som sêde à *ua Urbano §antos, 1§5? - Bairro Juçara - Imperatriz - [vlÀ - ÇEp

â5"§00-505, neste ato representado Pre*idente, §r. FranciEco §ana Le*|,
brasileire, casado, partador da Cêdula de ldentidade no 0000333957946 - SESF

MA e. ds CP§ n§ 175.296 203-ô3, nomeado por meio da Portaria no 12.05ô, de

t2 de Janeiro de 20?0, public*da em 22/0112A2A, nCI uso da atribuição que lhe

coníere o Decreto Municipal no 27 de 04 de julho de 2014, considerando o
julgamento da licitação nâ modalidad* de pregão, na forma eletrônico, paÍâ

REGI§TRO DE PR§çOS no §19f[020, publicada no dia 05 de maio de 2ü?0,

abertura daisessâo em 18 de maio de ?02§, às 09:S0h (nove horas), Proc*sso
Administrafivo §2.0Í.09.0041202§, resolve registrar os preços da{*} empresa(s}
indicada{s) e qualificada(s} nesta ATA, de acords com a classificaçâo por ela{s}
alcanÇada(s) e na{s) quantidade{s} cotada(s}, atendendo as condiçÕes previstas
no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei na 8.6ü6, de 21

de junha de 1993 e suâs alteraçÕes, Decreto n.o 7.892, de 23 de janeiro de
2013, Lei Federal nc. 10.520, de 17 de iulho de 2ü02, Decreto Municipal no"

022/30S7, Decreto Municipal no 13 de 31 de março de Ê015, ern conformidade
ü0m âs disposiçir*s a seguir:

1, DO GBJETO

1.,l. A prdsente Ata tem por Àquisição futura e eventual de Material Pernanente
{Çalete §alístics Nível ll, Painel Balistico, Capa de Colete e ,{cessôrios}, pmrn

utilizaçâo cperacional dos servidores da Guarda Munícipal de lmperatriz, s*ndo a
aquisição de forma parcelada, êffi regime de empreitada por preço unitário,
conforme ânêxo I * §specificaçÕe* Tôcnic*s, da Pregáo Eletrônico n§ 00SIâS?0,
que ê parte integrante desta Ata, assirn como â proposta venc*dsrâ, ,

independentemente de transcriçâo.

2. DOS PR§ÇO$, E§PEÇIFICAÇÕE§, QUANTITATIVOS E FORNECEDORE§ {':.\

Pàgina Ê de tü
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E§TÀDO DO üilÀfiAT.IHÃO
Prefeitura üunicipal de lmperetrie

Comissão Permanente de Licitação
Superinten dência de Registro de Preços

â.1. §!o quantitativo

IYTM

orscnrçÃo APRÊ§.

QUÂNTITATIV€

ónsÃos
PARTICI?ÂNT§S

QUANTITÂTTV§

ónçÃos ruÃo

ÊARTI{IPANT§§

und t0

20

l"

Colete à prova de balas, corn
proteç§o NiVtL ll rnasculino

tamanho'rP"

und. 30

60

2

Colete à pra,va de balas, com
proteção NiV§L ll masculino

tamânho "M"

3

Colete à prova de balas, çorn
proteção NIVEL ll masculino

tamênho "G"

und. I

1"6

4

Colete à prova de balas, com
proteção NIVEL ll feminíno

ta§rênho "P"

und. 5

r0

,

r
Colete à prova de balas, com
proteção f,UiVf l ll ferninino

tamanh'o "M''
und.

{

I
r.6

5

Colete à prova de balas, com
prgteçâo NiVEL ll feminino

tamãilho "G"
und 4

x

\h
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E§TÀ§CI SO iilÀRÀNHÃO

Prefaiture lrlunicipal de lmperatrir
Corniseão PErmanente de Licitação

superintendência de Reg is tro de Preços

160

und 80Capa Coltte Tático

i.60

und 80Coldre de perna para Pistola

Taurus TH .380

r^s0

80und.§ Cinto Tático Operacion al

L§0

und. 801S Cinto §ocial

und. 50

1§ü

l" 3. Algemas com §obradiças

80

160

13 Bastão Tonfa und.

30

6S

t-{
i

Apito Profissional und"

14 FielTrançado und. 30

60

tiel Retrátil para Àrmas und. 8ü

3.§{)

\h
Página { d* 10
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E§TA§O DO II,IÀRANHÂO

Prefsiturâ *,truni*ipal de *mper*trlz
Corniseão Permasentê de Lici,tação

§u ncie de Reg istro de Prêços

t§ Bastão Sinalizador para trânsito und 30

6S

17 Lanterna Táticê und. 30

6CI

18 Capacete AntiTumulto und 20

4ü

19 Escudo Anti-Turnulto und 7A

40

2.?. Do prêço registrado, âs êspecificaçõoa d'o objeto, a guãntidade e as
dpmaia condiçôes ofsrtadâs nàt§) proposta{s} são as qus sêgusÍn:

KALE§I COil,IFRCIO EE EQUIPA.MENTOS EIR§TI

Item 0escriçâo do Objeto Unidade Quant.

Mcnor
Preço

Regi*trado

t*$)

Total{R$}

'tiI

Colete à prova de balas,

csr$ prÇteção NiV§- ll
masculino tamanh0'rP"

und r.0

850,00 8.§üü,00

1t
Colete à prova-de balas,
'com proteçao uive i it
masculino tamanho "M"

und 30

1..0ü0,00 30.0s0,0§

3

Colete à Frova de balas,

cam proteçio nivfl il
masculino tamanh0 "G"

und I
1.ü50"CIü 8.4üü,ü0

4

C*lete à prova de balas,

ccm proteçâo,miVfl il
feminino tamanho "P"

und 5

1.000,00 5^0§0,00

\ \\
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E§YÀ§O ÜO TITARÂHHÃO

Prefsitura ilIunicipal de lrnperatriz
Comissão Perrnanente de Licitação

-**_._.**_ §uperintendêT.cia de F,_eglltle de Preços

2.3. Os dadss do Íomeredor {es} classificados sâo c§ guÊ seguer§:

*NPJIMF no 21.690.§§{10001 8S

CEP:80035120

Fax: não ínformado

Representante: Gustavo âerg Curi

2.4 Orgãoe{s} partiçipantes(s}

Guarda Murricipal de lmperatriz - GMI

2.5 Do quantitatlvo por órgâo participante:

,TEM

§

\

Razão Social: KALESI C0MER$O Df
EQUIPAMINTO§ EIRELI

Endereço: Ruâ Depúlâdo Joaquim Josê
Pedrosa, 468, Bairro: Cabral. Curitiba/FR

§elefone: (41) 315ffi080 / 3027-6002

EndereÇo Eletrônico:
katesiequ ipamentos@gmail. oom

üPF n0 043.90Õ.77S-ü0

RG n" 6.834,171-0

Ôrgâo ÊxoedidortuF : $SPJFR

slscnrmlNAÇÃ0 ÀPRE§. QUÀNTITÀTIVO

und 10
Cslete à prova de balas, com pruteção

Nitdf L ll masçulinç tamanh0 "P"

?
Cslete à prova de balas, com proteçãn

NiVfL ll masculino târ*ânho "M"
u*d 30

* r Côlete à prova de balas, com proteção

NIVEL ll masculino tamânh0 "G"
und. I

Colete a prova de [alas, corn proteção' 
N}VEL ll feminino tamânho ''P"

und. 5

Colete à prova de balas, com proteção
N}VEL llfeminino tâmanho "M"

und. p
{,*"d

Colete à prova de baias, com prateç§o
N}VEL tlÍeminino tamanho "G"

und. 4

Capa Coletê Íátiüo und 80

Coldre de perna para Pistola Taurus TH

.380
und, 8ü

Cínto Tático Operacionatr und 80

und. 80
{í1 Cinto §ocial

Página 6 de 10
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CPE§]nDO D§ §IIARÀT.IHÃO

Prefe itur* illunicipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitaçãc

Superintendêncis ds Reg istro de Preços

5ü

3. DÀ VALIDADE DA ATÀ

3.1 A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) m§§es, ã

partir de 14 de agosto de 20?0, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA IIA ATÂ Í)E RÊ§I§TRO ÜE pREçOS

4.1 taberá à §uperintendôncia de Ragistro de Preços da Cornissâo

Permanente de Llcitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspeclo operacional

ê nâs questÕes legais, em conformidade com as nor{nas do Decreto Municipal n§

13, de 31 de mârço de 2S15.

5. Dos PREçO$ RrG|§TRÁDO§
5 1^ Ss prsÇos registrados são ss preços unitárioç ofeftados pelos signatárics

desta Ata.
,

5^2. Os preços registrados, bem corno o registro dos licitantes que aceitararn

cotar oE rnateriais Çom preÇos iguais aos do licitante vencedor, estão

relacisnadbs na ata de realização da sessâo pública do Pregão Eletrônico n§

006120?CI, que á parte integrante dnsta Ata de Registro de Preçcs,

independentemente de transerição.

6, üÀ UT|§ZAÇÃO nO REG|§TR§ üE pREÇO§

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, apos cumprir os
requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os
pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos sstimados.

ô.t. O ajuste com os fornecedores regi*trados será formalizado pelos

Págrna 7 de 10
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11 Algemas com Dobradiças und

'tt Bastão TonÍa und 8ü

IJ Apito Profissional und. 3ü

14 fielTrançado und 30

44. Fiel Retrátil para Armas und 80

íA Sastão Sinalizador Para trânsito und. 5U

lt Lanterna Tática und. 30

{Ê Capâcete AnliTumulto und 30
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E§TAM DO II{*RANHÃO
Prefeitu ra âtunicipal de lrnperatriz

Comissâo Fermanente de Liciteção

CP

§u erintendência de Re istro de Preços

interessados rnediante assinatura de ü*ntrato, observadas âs disposiçÕes

contidas no Edital do Pregão Eletrônico no 006/2020.

§.3 Hm decorrência da publicaçâo desta Ata, Õ participante do §RP poderá

firmar contrato som os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo

comunicar ao orgâo gestor â recusa daquele em fsrnecer os rnateriais no prâzo

estabelecido pelos orgãos participantes.

§.4. 0 farnecedar terá o prazo de ü§ {cinco} dias, cantados a partir da

convocaçâo, para a assinatura do contrato;

§.5. easo o f*rnecedor classiticado enn prirneirn lugar não cumpra CI prâzo

estabetecido ou se recusê a executar o forneeimento, terá o seu registro de
preço *ancelado, sem prejuízo das sançÕes previstas em lei e no instrumento

contratual. Neste caso, o orgâo participante comunicará â0 orgão sestor,
competindo a este convocar sucessivamente, por ordern de classificação, os

demais fornecedores.

S.6. O detentor do registro de preços, durante o prâzo de validade desta Ata, fica
obriEad* a;

S 6.1 Atender os pedidos efetuados pelos orgãos participantes do SRP'

S.6.2, Fornecer os materiais, por prêçs unitário registrado, nas quantidades
indicadas pelo participante do §RP, nâo podendo ultrapassar o quantitativo
registrado;

6.6.3.r Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do
Ôrgão gestor do registro de preços sobre a pretensâo de orgâo não participante
em aderir à presenteAta'{carona}.

j

r. DÀS TCIN§ÇÔE§ §ERAIT ; :

7.1, As condiçÕes gerais do forn*cimenta, tais como os prâzCIs pàra entrega e
recebimento do objeto, as obrigaçÕes da Administração e dos fornecedores
regl§trados, sançÕes e dernais nondiçÕes do ajuste encontram-se defihÍdos ns
trermo de Referência e no Edital do Prcgâo Eletrônico no 0ü6i2010.

8. OO §§§RET§ NO O3 §E 21 $E JAÍ{EIR§ DE 2§1S
\ h

o Decreto no 03 de 21 de janeiro de 101§ alterou asuns dispositivos do
Fágina $ ds 1ü
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E§TÂDO §O âãÀRAXHÃO
Prefeitura ilunicipal de lmperatrir
Comissão Permanente de Licitação

§uperintsndência de Registro de Freços

Deçretç no 131201$ que trata sobre ç Sistema de Registro de Preço, passa*do a

estabelecer que as aquisiçÕes e cuntrataçÕes não poderá excedôr, por órgáo ou

entldad*, a cinquenta por cento do quantitativos dos iitens do instrumento

csnvocatorio e registrado nêsta Âta de Registro de Preço, bem Çomo

estabeleceu quÊ ü instrumento sonvscâtorio preverá qu* CI quantitativn

decorrente das adesÕes à ata de registro não poderão exceder, na totalidade, ao

dobro do quantitatívo de cada item registrado, confCInne disposto no art. 22, §§

30 e 4o do presente Decreto:

Art 22 [.",1
§3o As aquisições ou âs contrataçÕes adicion*islde que

trata este artigo náo podeâsxceder por Órgâo ot{

entidade. A cinquenta.por Êento dos quantitativos dos

itens do instrumento convocatoJio e reqistrado-na ata de

rp-gtslfc.de pfp§*s parê ü orgão gerenciador e pârâ CI§

orgãos participantes.

§4o O instrurnento çonvocatôrio pr:everá que o quantitativq

dqc,orrente *e§_..fi,#,Êsoes a at3 reqislro de presos. nãp.

psd.grllsxse{Sf., na totali{.a$e. ao...dobro do quantitativo d.H

çjI{A itq§:r rqsistrâ$o. na ata,§"*. registro..,.*e p-f*Ços para o

orgâo gerenciador e pâra os orgâos não participantes que

aderirem.

9. üA DIVULGAÇÃO
S.1" A.publicaçâo resurnida desia Ata de Registro de Preços no site dt
Nlunicipio, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada

pe*o Orgâo Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prâzo de vinte dias daquela data.

§.Ê. Registre-se gse, no âmbitn do pregão, câsô o primeiro colocado se ressse â
assinar o contrato, a Administraçâo deve convocâr os licitantes subsequentes
pârâ negociar, na ordem de classificaçêo, ssm qilB exista a obrigatoricdads
destes em igualar â proposta inicialmente vencedorâ, conforme disposto no art.
27, § 3s. do Decreto 54§0/05 s §ecreto 013/20X5"

9.?.1. Àrt. 27, § 3o O vencedor da licitação que não fizer â ÊCImprovação referida
no § 2o ou quando, injustificadamente, rêcusar-se a assinar o eontrato ou a ata
d* registro de preço§, poderá sêr convocado outro licitante, desde qu§

Pàgina s de 1*
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§§TANü DG üJIARÀilHÃ§
Prefeitura llilun icipal de lmperatriz
Comissão PermaRente üe Licitação

§uperi ntendência de Registro de Preços

respeitada a ordem de classificaçâo, para, êpos comprovados cç requisitos

habilitatorios e feita a negociaçâo, assinar o contrato ou a ata de registro de

prsço§, sem prejuleo das rnultas previslas em edital t no contrato e das dernaic

cominaçôes legais.

S.3^ Para firmeza e validade do pactuado, a prssenteÂta foi lavrada e depois de

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

lmperatriz {MA}, 14 de agosto de 2020

0

t§Ar §IIAMÀRÀ §OM§§ OE §§U§A L§At
§I,PERIXTEÍ.IDENTE DÊ R§GISTRÕ DE

PREÇO§ DA CPL
PRESIDEI.ITE DÂ CPL

'(ALE§ICOMERCIO 
D§ EIBELI

Páginx t§ de t§
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

o'

l*

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO6/2O2O.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREçOS

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 019 - E /2020 SRp

co M E RC r A L sno â,'J[ii""lEáil?i.^,
JOSE COMERCIO SAOJOSECOMERCIO

DISTRIBUICAO E 
ptsTRrBUtcAo 

Ê

pHL5 I A:24540648000 I

PRESTA:2454064 rs
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

sup erintendência de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO6/2O2O.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 019 - E 12020

A COMTSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, vinculada ao
gabinete do Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de

1997 e suas alteraçÕes posteriores,com sede e foro na cidade de lmperatriz/MA,

com sede à Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - ÍtíA - CEP

65.900-505, neste ato representado Presidente, Sr. Francisco Sena Leal,

brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidade no 0000333957946 - SESP
tt/A e do CPF no 175.296.203-63, nomeado por meio da Portaria no 12.056, de

22 de Janeiro de 2020, publicada em 2210112020, no uso da atribuição que lhe

confere o Decreto Municipal no 27 de 04 de julho de 2014, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônico, para

REGISTRO DE PREÇOS no 01912020, publicada no dia 05 de maio de 2020,
abertura da sessão em 18 de maio de2020, às 09:00h (nove horas), Processo
Administrativo 02.01.09.004/2020, resolve registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condiçÕes previstas
no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alteraçÕes, Decreto n.o 7.8g2, de 23 de janeiro de
2013, Lei Federal no. 10.520, de i7 de julho de 2002, Decreto Municipal no.

02212007, Decreto lVlunicipal no 13 de 31 de março de 2015, em conformidade
com as disposiçoes a seguir:

1, DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por Aquisição futura e eventual de Material permanente
(Colete Balístico Nível ll, Painel Balístico, Capa de Colete e Acessórios), para
utilização operacional dos servidores da Guarda Municipal de lmperatriz, sendo a
aquisição de forma parcelada, em regime de empreitada por preço unitário,
conforme anexo I - Especificaçoes Técnicas, do Pregão Eletrônico nà 006/2020,que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFTCAÇOES, QUANTITATTVOS e FORNECEDORES

col\4ERclAL SAo A,sinadode Ío,ma d,qilal
JOSECOMERCIO Do,coMERcraLsAoJosE

DISTRIBUICAOE coMrRcroo,sTBrBUrcAo

PRE5TA:245406480 ;;J:i ;i;l1T::%'; ;:
001 1 9 -01'00'
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Re gistro de Preços

2.1. Do quantitativo

ITEM

oescnrçÃo APRES.

QUANTITATIVO

óncÃos
PARTICIPANTES

QUANTITATIVO

óncÃos ruÃo

PARTICIPANTES

L

Colete à prova de balas, com
proteção NIVEL ll masculino

tamanho "P"

u nd, 10

20

2

Colete à prova de balas, com
proteção NIVEL ll masculino

tamanho "M"
und 30

60

3

Colete à prova de balas, com
proteção NIVEL ll masculino

tamanho "G"
und oo

t6

4

Colete à prova de balas, com
proteção NiVEL il feminino

tamanho "p"
und 5

10

5

Colete à prova de balas, com
proteção NIVEL il feminino

tamanho "M"
und. 8

t6

ç.

Colete à prova de balas, com
proteção NIVEL il feminino

tamanho "G"
und 4

8

#'J"'A.-HfittHi:,'ilr',l.'á'
?ls_llrp yrgo E lfl?,;yi.i3á,,.,,,
t'Hlsl A:2454064 s

Dado5: 2020.08.07
10:09:04 -03'00'
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Re gistro de Preços

7 Capa Colete Tático und. 80

160

ao
Coldre de perna para Pistola

Taurus TH ,380
und 80

160

9 Ci nto Tático Operaciona I und 80

160

10 Cinto Social u nd. 80

160

1,I Algemas com Dobradiças und 50

100

L2 Bastão Tonfa u nd, 80

160

13 Apito Profissional und 30

60

1,4 FielTrançado und 30

60

15 Fiel Retrátil para Armas und 80

160

COMERCIAL SAO Assinado de Íorma_ ._ orqrtatporCOMERClAL
JOSE COMERCIo saôrosecovrncro

D|STRlBUlcAo F DlsrRrBJlcAo E

pnf sfn,iql4óà 
pRrsTA:24540648000r 

l

90001 1 9 Dados:2020.08.07
I 0:09:46 _03,00,
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Re gistro de Preços

16 Bastão Sinalizador para trânsito und 30

60

17 Lanterna Tática und 30

60

18 Capacete AntiTumulto und 20

40

19 Escudo Anti-Tumulto und 20

40

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

2.3' os dados do fornecedor (es) crassificados são os que seguem

COM ERCIAL 5AO JOSE A5sinado de torma digitat
coMERClo por coMERctAL sAo JosE

DlsTRlBUlcAoF coMERCtoDtSTR|BUtCAO

pREsrA;24s406;80* 
ãlljl'*iã1,1,áíill,T,Jl

1 I 9 -03,00,

\

\

- COMERCIO DISTRIBUICOMERCIAL SÃO JO EPR DE SERVIçOS EtRELI-ME

Item Descrição do Objeto Unidade Quant.

Menor
Preço

Registrado

1n$)

Total(R$)

7 Capa Colete Tático und. 80
336,97 26.949,60

9 Cinto Tático Operacional und. 80
37,00 2.960,00

CNPJ/MF no 24.540.648/0001 _1 9

Sociat: COMERCTAL SÃO JOSÉ _
coMERC|O DTSTRIBUtçÃo E PRESTAçÃO Oe

sERVtços EIRELt_ME

Razão

Endereço: Rua Viana do Castelo, 1.200 - CEP: 80035-120

Página 5 de 10



No

r9
CPESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmpe ratriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Pre ços

Galpão, Bairro; São Francisco, Belo
Horizonte/MG

Tel efone. (31) 3243 -07 57 Fax: não informado

Endereço Eletrônico: registro@scalacont com.br Representante Helder Majella Nogueira

RG no M- 3 332.932

Orgão Expedidor/UF SSP/MG CPF no 374.764.676-04

2.4 O rgãos(s) participantes(s)

Guarda Municipal de lmperatriz - GtVl

2.5 Do quantitativo por órgão participante:

ITEM DrscRrMtNAçÃo APRES. QUANTITATIVO

Colete à prova de balas, com proteção
NIVEL ll masculino tamanho "p"

und. 10

2
Colete à prova de balas, com proteção

NIVEL ll masculino tamanho "M', und. 30

3
Colete à prova de balas, com proteção

NIVEL ll masculino tamanho ,'G,' und 8

4 Colete à prova de balas, com proteção
NIVEL ll feminino tamanho "p', und 5

5
Colete à prova de balas, com proteção

NIVEL ll feminino tamanho ,,M', und 8

6
ete à prova de balas, com proteção
NIVEL ll feminino tamanho ,,G',

Col
und 4

7 Capa Colete Tático und 80

8
re de perna para pistola Taurus THCold

380 und 80

9 Cinto Tático Operacional und 80

10 Cinto Social und 80

11 Algemas com Dobradiças und 50

12 Bastão Tonfa und 80
IJ Apito Profissional und 30

ç9JyTC]tL SÁO Assinado de roÍma disjtar
JOSE COMERCIQ por cotulERCter seo _rosE

DISIRIBUICAOE coMERcroDtsTRlEurcAo

p 
R E srA :2a5a 06aa o llJiiliiá:,113íi3li,l l?

00'l 19 -03'00' \
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Re istro de Pre OS

3. DA VALIDADE DA ATA
3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
partir de 14 de agosto de 2020, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão
Permanente de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional
e nas questÕes legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal no

13, de 31 de março de 2015.

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários
desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram
cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão
relacionados na ata de realização da sessão pública do Pregão EIetrônico no
00612020, que é parte integrante desta Ata de Registro de preços,
independentemente de transcrição.

6. DA UT|L|ZAÇÃO OO REGISTRO DE PREÇOS
6.1' A presente ata implica em compromisso de fornecimento, apos cumprir os
requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os
pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. o ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos
interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçÕes
contidas no Edital do pregão Eletrônico no 006/2020.

\
Em decorrência da pubricação desta Ata, o participante do sRp poderá

COMERCIAL 5AO Assinado de forma disitat
JOSECOMERCIO porcoMERctALsAorosE

DISTRIBUICAO E cor\4ERcto DtsTRtBUtcAo E

P R ESTA:2asao.auoo lillll,'#ff:9i1' I l',,
0119 -0300'

14
Fiel Trançado und 30

1FIJ Fiel Retrátil para Armas und 80

16 Bastão Sinalizador para trânsito und. 30

17 Lanterna Tática und 30

18 Capacete AntiTumulto und 20

19 Escudo Anti-Tumulto und 20

6.3
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Re gistro de Preços

firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo
comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo
estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4. o fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da
convocação, para a assinatura do contrato;

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo
estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de
preço cancelado, sem prejuízo das sançÕes previstas em lei e no instrumento
contratual. Neste caso, o orgão participante comunicará ao orgão gestor,
competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os
demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o pruzo de validade desta Ata, fica
obrigado a:

6.6.1. Atender os pedidos efetuados peros orgâos participantes do sRp;

6'6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades
indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo
registrado;

6'6.3. Responder, no prazo de até 4g (quarenta e oito) horas, à consultas do
orgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de orgão não participante
em aderir à presente Ata (carona).

7. DAS CONDIÇOES GERATS
7'1' As condiçÕes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigaçÕes da Administração e dos fornecedores
registrados, sançÕes e demais condiçÕes do ajuste encontram-se definidos no
Termo de Referência e no Edital do pregão Eletrônico n" 006/2020.

8. DO DECRETO NO 03 OE 21 DE JANEIRO DE 2019

o Decreto no 03 de 21de janeiro de 2019 alterou alguns dispositivos doDecreto no 1312015 que trata sobre o sistema de Registro de preço, passando a l;estabelecer que as aquisiçÕes e contratações não pooera exceder, por orgao ou ientidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens do instrumentoconvocatorio e registrado nesta Ata de Registro de preço, bem como
COMERCIAL SAO JOSE Assinado de forma disiral Página g de ,t0COMERCIO por CoMERCtAt SAo JoSE

DISTRIBUICAO F corvtERclo DtSl RIBJTaAO

p RES t A:zqs qoiqsooo !:5j: âlá:1T:1,,1, l:
1 1 9 -03,00
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Re gistro de Preços

estabeleceu que o instrumento convocatório preverá que o quantitativo
decorrente das adesÕes à ata de registro não poderão exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado, conforme disposto no art. 22, §§
30 e 40 do presente Decreto:

Art.221...1

§3o As aquisiçÕes ou as contrataçÕes adicionais de que
trata este artigo não poderá exceder, por orqão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e reqistrado na ata de
reqistro de preços para o orgão gerenciador e para os
orgãos participantes.

§4o O instrumento convocatorio preverá que o quantitativo
decorrente das adesÕes à ata registro de preÇos não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item reoistrado na ata de reqistro de preços para o
órgão gerenciador e para os orgãos não participantes que
aderirem.

9. DA DIVULGAÇÃO
9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de preços no site do
lVlunicípio, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pelo orgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

9.2' Registre-se que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a
assinar o contrato, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes
para negociar, na ordem de classificação, sem que exista a obrigatoriedade
destes em igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art.
27, § 30, do Decreto 54S0/0S e Decreto O13I2O1S.

9'2'1' Art-27' § 3o o vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida
no § 20 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a atade registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de crassificação, para, após comprovados os requisitos
habilitatorios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominaçÕes legais.

I

COM ERCIAL SAO Assinado de forma disitat

rosECoMERcro H,.3â[§ft*"
DISTRIBUICAO E DrsrRtBUrcAo E

pRE5TA:2454064g pRESTA:245a06480001 re

oool re i;ii#%',q;i"
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Re gistro de Preços

9.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

lmperatriz (lVA), 14 de agosto de 2020

ó,iuc,on na OrqYruA

-

SHAMARA GOMES DÊ SOUSA LEAL
SUPERINTENDENTE DE REGISTRO DE

PREÇOS DA CPL

tsco NA LEAL
PRESIDENTE DA CPL

coMERclAL sÃo losÉ - coMERcro DrsrRrBUrçÃo E pREsrAçÃo or sERVtços EtRELI-ME

Assinado de forma
COMERCIAL disitât poÍ
SAO JOSE COMERCIAL 5AO

COMERCIO JosE coivlERclo

D r srR r B u I cAo E 3l'J,1f ,!i'â:à,..
PRESTA:245406 otts
48000.1.19 Dados:2020.08.07

l0:12:17 -03'00'
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