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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Supe rintendência de Registro de Preços

J%t

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO1I2O2O.GPL

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 020 t2020

A CotutssÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL, vinculada ao
gabinete do Prefeito, críada pela instituída pelo Decreto no AM, 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 2414, considerando o
julgamento da lícitação na modalidade de pregão, na forma eletrônico, para

REGISTRO DE PREÇOS no 02012020, publicada no dia 22 de maio de 2420,
abeúura da sessão em 03 de junho de 2020, às 10:00h (dez horas), Processo
Âdministrativo 02.08.00.2359i20i9, resoive registrar os preços cia(si

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 condiçôes 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 7.892, de
23 de janeiro de 2013, Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no. A22t?407, Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015, em
conformidade com as disposiçÕes a seguir:

1. DO OBJETO

2. DOS PREÇOS, ESPECIF|CAÇÕES, QUANTTTATTVOS e FORNECEDORES

ito,

\
2.1. Do quantitativo

Pagina 2 de I

1.1. A presente Ata tem por Contratação de empresâ especializada no
fornecimento de Subestações 112,5 Kva, í50 Kva, 225 Kva, 380í220v
instaladas e destinadas a suprir as nêcessidades de energia elétrica das
Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, do Pregão Eletrônico no

00112020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição. 
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Prefeitura ll/lunicipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação
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c4941 94323

94323

c

QUÀNTITATIVO

ónsÃos xÃo
PA&TICIPANÍSS

6(l

oU

10

10

12

c4942

suersrnÇÃo AEREA 225 KVA,

13,800v, 380/220V COM

euÀDRo or rurorqÃo r
eRorrçÃo GERAL, rNcLUSrvE

MALHA DE ATERRAM€NTO

sERVIçO COMPLETO DE

rmaonnçÃo DE PRolETo

ELETRTco or sugrsrlÇÃo
AEREA 225 KVA, 13,8OOV

l8ol22ov coM QUADRO DE

n,tsorÇÃo, MALHA
ATE RRAMENÍo r eRorrçÃo.

10und

l

20060 und 10

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

ü

\

ItEM

coDtco'
sEtilrR.Â. coDlco -

COMPRASNET

UND
orscnrçÃo

QUÂNTITATIVO

úxcÃos
PATNOPAHTES

sERVrÇOs rNrcrArs

C494U

sua*raçÃo AEREA 112,5 KVÁ,,

13,800V, 380/220V COM

euAuftu Ut MttjrçÃu E

enorrçÃo G€RAL, rNcLUsrvE

MALHA DE ATERRAMENTO.

943i3 uno i0

200ô0

SERVIÇO COMPLETO DE

ELABoRAÇÃo DE PRoJETo

ELrrRlco oe sueEsraçÃo
ArKrÀ 1i2,5 (vA, ij,800ú
380/220V COM QUADRO DE

rurorçÃo, MALHA

ATERRAMENT0 r enotçÃo.

unci 5U

susesmÇÂo AEREA 1so KvA,

13,800V, 380/220V COM

QUADRO DE MEDIçAO E

enoruçÃo GERAL, rNcLUSrvE

MALHA DE ATTRRAMENTO.

und

SERVIçO COMPLETO DE

ruraonnçÃo DE PRoJEro

ELETBTco or susrsrnçÃo
AERTA 150 KVA, 13,8OOV

380122OV COM QUADRO DE

20060 und

ueorçÃo, MALHA

ATERRAMENTO E PROTE

5

§

5

1.'.l

MESO ENGENHA,F.IA. §DA.
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

Descrição do ObjetoItem Unidade Quant.

L

suaEsrAçÃo AEREA 112,5 KVA,

13,800V 380/220V COM QUADRO

oE MEDrçÃo e enorrçÃo ornru-,
INCTUSIVE MALHA DE

ATFRRAMFNTO,

und. 30

30.ff)o,00

1

suarsmçÃo AIREA 1so KVA,

13.800V. f801220V COM QUADRO

DE MÉDrçÂo r enoreçÃo erRaL,
INCLUSIVE MALHA DE

ATERRAMENTO.

und 5

40.423,66

und q

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

AEREA 225 KVA,

t3,so0v, lttsl ltav cOM quADRo

or rurorçÃo r enorr$o erRm,
INCLUSIVE MALHA DE

ATERRAMENTO.

CNPJ/MF no 07.403.71 810001 -78

Endereço: Rua Leblon. 02. Lol Parq. Do
Calhau - Bairro. Calhau - São LuísllttA.

TeleÍone: (98) 3231-6803

Endereço Eletrônico: nâo inÍormado

RG no 00131388820
A.LrÍgao tr,xpeoloor'/ur. §ür-/ftflA

2.4 Orgãosís) participantes(sl

Secretaria fuiunicipaicie Eciucação - SEMEü

2.5 Do quantitativo por órgão participante:

DISCRIMINACÃO

SUBESTAçÃO AEREA 112,5 KV& 13,800V, 380/220V
COM QUÂDRO DE MÊDIÇÃO E PROÍEÇÃO GERÂI,

INCLUSIVE MATHA DE ATÉRRÂM§NTO.

Menor
Preço

Ácgrsr,rduo
(R$)

Total(R$)

900.000,o0

202.1-18.30

47 91 239.779,s5

Razão Social: MESO ENGENHARIA LTDA

CEP:65.ü7'-743

Fax: não informado

t rr n'ocv_c4/_õcJ-oõ

3

APRES. QI'ANTITATIVO

i\
§
\
\

30

rag,na rl oe õ

Represenlante:José Geraldo Muniz Lago Filho

ITEM

und.

J5 )
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3

sugrsracÃo AEREA 150 KVA, 13,800v, 3so/z2av
coM euADRo or meorçÃo e eRoreçÃo crnal,

INCTUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO.

und.

?

SUBESTAÇÃo AEREA 22s r«A, 13,800v, 380/z2ov
coM euADRo or rurorçÃo r enorrçÃo erRnr,

INCTUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO.

und

z

5

3. DA VALIDADE DA ATA
3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
partir de 31 de Julho 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 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 realização da sessão pública do Pregão Eletrônico no
001/2020, 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 disposiçoes
contidas no Editaldo Pregão Eletrônico no 00i12020.

6.11. Em decorrêncta cta publicação desta Ata, o participante do SRP poderá
firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo
comunicar ao orgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo
estabelecido pelos orgãos participantes.

5
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ESTADO DO iIARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

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 orgâo 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;

6.ô.2. Fornecer os materiais, por preço unitár'ic registrado, nas quantidades
indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo
registrado;

6.§.3. Responder, no prazo de até 48 (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 CONDTÇOES 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 no 001/2020.

8. DO DECRETO NO 03 DE 21 DE 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 órgão ou
entidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens do instrumento'.
convocatorio e registrado nesta Ata de Registro de Preço, bem como ir.

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, ss
30 e 40 do presente Decreto:

Página 6 de Iv
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Art 22 [...1
§3§ As aquisições ou as contratações adicionais de que
trata este artigo não poderá exceder, por oroâo 0u
entidade. a cinquenta por dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatorio e reqistrado na ata de
reqistro de precos para o orgão gerenciador e para os
órgãos participantes

§4o 0 instrumento convocatorio preverá que o quantitativo

decorrente das adesÕes_à ata_ reoistro de prgcos não
poderá exceder. na totalidade. ao dobro do quantitativo de
cada item reqistrado na ata de reoistro de preços para o
órgâo gerenciador e para os órgãos não participantes que

aderirem.

e. DA DTVULGAÇÃO

9.1. A publícação 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 util do mês seguinte ao de sua
ás§íhatura, para ocorreÍ no prezo de vinte dias ciaquela 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 5450105 e Decreto 013/201S.

9-2'1. Art. 27, § 3o O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida
no § 20 ou quando, injustificadamente, recusarse 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 ata de registro de
preço§, 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

\

i T,

\
Página 7 de 8r



i
1á*ãi"ft\
***a/4! i.., .....-r't

ESTADO DO ÍiiARANHÃO
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L55Y

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

LEAL
PRESIDENTE DA CPL

lmperatriz (MA), 31 de julho de 2A20

SHAMARA GOtt'ES OE SOUSA LEAL
SUPERINTENDENTE DE REGISTRO DE

PREÇOS DA CPL

ENGENHARIA LTDA
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