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ESTADO DO MARATTHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

PREGÃO PRESENCIAL NO O7A2Ofi.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREçOS

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 0í8/20í8 SRP
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{,.' r ESTADO DO MARANHÃO
PreÍeitura Munioipal de lmperatriz
Gomissão Permanente de Licitaçâo

Superintendência de Registro de Preços

PREGÃO PRESENCIAL NO O7Aa0íB.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇGS No 0í8/20í8
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OOOO42210795-6SESP/MAedoCPFno620'197'243-91,nome
5569, de 19 de Dezembro de 2017, publicada em 2a11212017, nc

.t ó.

l'{t-.-

IC|TAçÃO - CPL, rircqJsda

na O44, de 31 de jutÀo'de

í. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto, Fornecirnento de Banheiros Químicos com tr?rviço

de higienização diária para o atendimento das demandas da Secretalt de

lnfraeãtrutura e Serviços Públicos do município de lmperatriz - MA.

z. DOS rREçOS, ESPECIFICAçÕES, QUANTITATIvOS E FORNEcEDORES

2.í. Do quantitativo

L-, f

b

a

A COÍi'TISSÃO PENMANENTE DE L ao gabinete do Prefeito,

criada pela instituída pelo Decreto 1997 e suas alteÊçôes

posteriores, com sede e foro na cidad e de imperatriz/MA, cqh sede à Rua Urbano Sar1gs,

1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA - CEP 65 .90C-5C5, nesk tiô representado Presider{B

Sr. Bruno Caldas Siqueira Freire, brasileiro, casado, portadot Cédula de ldentidade ,r'

por meio da Portaria n'
da atríbuição que lhe

confere o Decreto Municipal no 27 de 04 de julho de 2c14, con o julgamento da

com as disposiçÕes a seguir:

b

tãà

QUANTITATIVO
ónaÃos ruÃo

PARTIC!PANTES

,

UNIDADE
OUANTITATIVO

ónoÃos
PARTICIPANTES

oescnrçÃoITEM

.íli*

,t

7.8g2, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho

Municipal no.022t2007, Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015'
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Decreto
em Rnformidade

a'.i.3

t|'

JÇZ



^#t"
*

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeiúra Municipal de lmperatriz
óomissao Permanente de Licitação

Sr;;;i;i;noencla de Resistro de Freç

SERVICO DE FORNECIMENTO DE

ãÃi iúãno§oulutcos coM sERVrÇo

õÊ iiíõiÉúzeÇÂo otÁnn, MEDTNDo

i.áoit .zoxt,zóu, rnruou E corvt

dRpnctoRoe PARA 220 LlrRos,
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t 2.2.Dopreçoregistrado,especificaçõesdoobieto,quantidadeedemais

condiçóes ofertadas na ProPosta
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2.3. Dados dos fornecedores classificados

2.4. 6rgâos Partici Pantes

SecretariadetnfraestruturaeServiçosPÚbiicos_SINFRA

2.5. Do quantitativo por órgão participante

(

:ui 
=JORGEDE CASTROWLISSES

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁHOQUANTIDADEUNIDADEoescntçÃoITEM

335.000,0011 1,665060
oÁnns

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE

eANHÉnos oultvttcos coM sERVlco DE

HrcrENtzAÇÃo oÁnn, MEDINDo
z,soxt,zoxl,zoM, TANQU E COM

CAPACIDADE PARA 220 LITROS'

1

Razão Social: WLISSES DE CASTRO

JORGE MECNPJTMF no: 26.0í4.967/000í -í 6

CEP: 65.916-200Endereço: Rua Joáo Pessoa
05 - Bacuri. lmPeratriz (MA)

, no 100, Sala

Fax:Telefone:(99) 98829-871 3 I 98111-27 i7

Representante: Wlisses de Castro JorgeEndereço EletrÔnico:
contato@dTeventos. com. br

CPF no 020.344.86340
Órgáo Expedidor/UF: SESP/MA
RG no 017047852001-8

SINFRAUNIDADEDESGRIçÃoITEM

50oo otÁntRs
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANHEIROS

sEdviÕo DE HrclENlzAcÃo o1Á1t1 yE?rIP9
2,}OX1.,2OX1,2OM, TANQUE COM CAPACIDADE I

OUitvttCOS COU

PARA 220

LITROS,

1
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Comissão Permanente dê Licitação
Su perintendên c ia dê Registro de preços

3. DAVALIDADE DAATA
3.1. A validade desta Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses, a partir de
25 de julho de 2018, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DAATA DE REGI§TRO DÊ PREÇOS
4.1. caberá à superintendência de Registfo de preços da comissáo permanente de
Liciteção o gerenciamento desta Ata, no seu aspécto operacionar e nas questões
legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipar no 13, de 31 de março
de 20Í5.

*

it

5. DOS PREçOS REGTSTRADOS
51 0s preços registrados são os preços unrtários ofertados peros signatários desta
Ata.
5'2' Os preços registrados, bem como o registrc dos ricitantês que aceitaram cotar osmateriais com preços iguais aos do ricitante vencedor, estão reracionados na ata dereâlizaçáo da sessão pública do pregão presen cial no O7Z2O1g, que é parte
integrante desta Ata de Registro de ereçàs, inciependentemente de transcriÉo.

6. DA UTtLtzAçÃo oo neetsrRo DE PREçOS
6.1 . A. presente ata implica em compromisso cie fornêcimento, após cumprir osrequisitos de pubricidade, fica.ndo o fornecedcr obrigado a atender todos os pedidosefetuados durante sua validade, dentro dos quantitaiivos estimados.6'2 o ajuste com os fornecedores registrados será formarizado peros interêssadosmediante assinatura de contrato, obsérvadas as disposiçÕes contidas no Editar doPregão Presencial no 072t201g.
6 3. EJn decorência da publicaçâo desta Ata. o participante do SRp poderá firmarcontrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicarao órgão gestor a recusa daquele em fornecer à, ,r-t*i.i. no prazo estaberecidopêlos órgãos participantes.

6.4. O fornecedor terá o prazo de CS (cinco) dias úte,s, contados a partir daconvocaÇão, para a assinatura do contrato
6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazoestabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, tàrá o seu registro de preçocancêlado, sem prejuÍzo das sanções previstas em rei e no instrumento contratuaÍ.N-este caso, o órgão participante comunicará ao órgáo gestor, competindo a estecoJrvocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.6.6. o.detentor do registro de preços, durante o prãrá-." varidade desta Ata, ficaobrigado a:
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeituna Municipai de lmperatriz

Comissão Petmanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

6.6.1. atender os pedídos efetuados pelc,s órgãos participantes do sRp;
6.6.2. fornecer os materiais, por preço untário registrado, nas quantidades indicadas
pelo participante do SRP, não podendo ulttapassar o quantitativo registrado;
6.6.3. responder, no prevo de até 48 (quannta e oito) horas, à consultas do órgão
gestor do registro de preços sobre a pretensão de órgão nâo participante em aderir à
presente Ata (carona).

7. DAS CONDTçOES cERAtS
7.1. As condiçÕes gerais do fornecimento. tais r;omo os prazos para eÊtrega e
recebimento do objeto, as obrigaçôes da Adm$nistração e dos fornecedores
registrados, sançÕes e demais condiçÕes do ajuste ençpntram-se definidos no Termo
de Referência e no Edital do pregão presencial no OZZlfutA.

8. DA DTVULGAçÃO
8.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços nosite do MunicÍfrc, que
é condiçáo indispensável para sua eficácia, será provi(p1;,ciada pelo 'órgáo

Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua as\ir: . rrei, pará tlcoíet

8.2' Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavradir repoit he lida

lmperatriz (MA), 25,Je1,1 ..U'e ZOtA

Bruno Freire a Leal
Presidente GPL de Registro de

Preçbs
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