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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

PREGÃO PRESENCIAL NO 067/2O19.CPL

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 019120í9

A COMESÃO 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.
Marcelo Caetano Braga Muniz, brasileiro, casado, portador da Cédula de
ldentidade no 1660270 SSP/MA e do CPF no 494.208.103-30, nomeado por meio

da Poftaria no 10.084, de 16 de maio de 2019, publicada em 1810512019, 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
presencial, para REGISTRO DE PREÇOS no 019/20í9, publicada no dia 25 de
julho de 2019, abertura da sessão em 08 de agosto de 2019, às 09:00h (nove

horas), Processo Administrativo 02.19.00.267912019 - SEMUS, 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 7.892, 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 objeto a aquisição eventual e futura de centrais de
ar (tipo Split) instalada, incluindo todos os materiais necessários, com a finalidade

de atender as necessidades da sede da Secretaria Municipal de Saúde e todas as

suas coordenaçÕes, conforme especificaçÕes e quantitativos descritos no Edital,

Termo de Referência e Anexo I - Especificações Técnicas do Pregão Presencial
no 067/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcrição.

2. DOS PREçOS, ESPECTFICAçÕES, QUANTTTATTVOS e FORNECEDORES

Bragti

tação
C

2.1. Do quantitativo

P rla

61-8
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

ANEXO I - Centrais dê Ar (tipo Spltt)

ITEM osscnrçÃo APRES.
Quantitativo de

Órgãos
PaÉicipantes

Quentitativo
de Órgãos

Não
Participantos

1

CENTRAL DE AR TIPO SLIT Hl WALL, atimentação
monofásica de 220 volts, capacidade do
condicionamento de ar 9.000 BTU/h e c,ontrole
remoto sem fio, instalada com todo materiel,
induindo cabos, tubos, suporte, dreno e demeis
matêriais necessários. (EXCLUSIVA PARA ME E

EELlAl?3tOq .ART48, tNCtSO t)

UND 48 96

2

CEIITRAL DE AR TIPO SLIT Hl WALL, atimentaÉo
monofásica de 220 volts, capacidade do
condicionamento de ar 9.000 BTU/h ê controíe
remoto sem fio, instalada com todo material,
induindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais
mâteriais necessários. - (COTA DE AÍÉ 25o/o
EXCLUSIVA PARA ME EPP _ LC 123106 - ART. 48,
inciso lll)

UNID í6 32

a

CEI'ITRAL DE AR TIPO SLIT Hl WALL, atimentação
monofásica de 220 volts, capacidade do
condicionamento de ar 12.000 BTU/h e controle
remoto sem fio, instalada com todo meterial,
induindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais
matêriais necessários. - (COTA DE ATÉ 25%
EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC í23106 -ART. 48,
inciso lll)

UND í61 322

4

CENTRAL DE AR TIPO SL|T Ht WALL, atimentação
morrofásica de 220 volts, capacidade do
condicionamento de ar de 12.000 BTU/h e controle
remoto sem fio, instalada com todo material,
incluindo câbos, tubos, suporte, dreno e demais
matêriais necessários.

UND 53 106

5

CENTRAL DEAR TIPO SLIT Hl WALL, atimentação
monofásica de 220 volts, capacidade de
condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle
remoto sem fio, instalada com todo material,
incluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais
mat,eriais necessários. - (COTA DE ATÉ. 2ío/o
EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art. 48,
inciso lll).

UND 47 94

6

CENTRAL DE AR TIPO SLIT WALL, atimentaçáo
morrofásica de 220 volts, capacidade do
condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle
remoto sem fio, instalada com todo material,
incluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais
materiais necessários.

UND 15 30

7

CEI'ITRAL DE AR TIPO SLIT Hl WALL, alimentação
monofásica de 220 volts, capacidade do
conriicionamento de ar de 22.000 BTU/h e controle
remoto sem Íio, instalada com todo material,
incluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais
mat'srieis necessários. (EXCLUSIVA PARA ME EPP
- LC 123106 - Art. 48, inciso l).

UND 3 6

CENTRAL DE AR TIPO SLIT Hl WALL, alimentação
monofásica de 220 volts, capacidade do
condicionamento de ar de 24.000 BTU/h e controle
remoto sêm fio, instalada óom todo materíal,
incluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais
materiais necessários. - (COTA DE AfÉ 25yo
EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - AÍt 48,
incisio lll).

UND 54 108

o

CEI.ITRAL DE AR TIPO SLIT Hl WALL, alimentação
monofásica de 220 volts, capacidade do
conrlicionamento de ar de 24.000 BTu/h.âcontrolê
relloto sem fio, instalada com tú ràçt.rtrt,

UND 17 34

Morcelo 8t'i;.ji;

Fernra
C

itação
Matricula: 845ói-8
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irrcluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais
riateriais necessários.

10

WALL,
monofásica de 220 volts, capacidade do
condicionamento de ar de 30.000 BTU h e controle
rêmoto sem fio, instalada com todo material

necessários. - (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

UND 5 10

11

CemúIoe AR TtPo Plso rETo, alimentação
trifásica de 380 volts, capacidade do
condicionamento de ar de 36.0008TU/h e controle
Íemoto sem fio, instalada com todo mterial,
incluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais
materiâis necessários. - (COTA Oe nfÉ ZSy"

I=XCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -Art.48,
inciso lll).

UND Ã í0

12

CENTRAL DE AR TIPO PISO TETO, alimentação
trifásica dê 380 volts, capacidade do
,:ondicionamento dê ar de 36.000 BTU/h e controlê
remoto sem fio, instalada com todo material,
incluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais
materiais necessários.

UND 18 36

13

,SENTRAL DE AR TIPO SLIT, alimentação trifásica
de 380 volts, capacidade do condicionamento de âr
Ce 60.000 BTU/h e controle remoto sem fio'
instalada com todo material, incluindo cabos, tubos,
suporte, dreno e demais materiais necessários. -
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -Art 48'
inciso l).

UND í8

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

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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PREçO
UN]TARIO
REGISÍRA

oo (R§)

rorAl (R$)UNID. QUANT.oEscRrçÃo Do oBJETOITEM

R$
2.000,00

R$
96.000,00UND 48,00

CENTRAL DE AR TIPO SLIT HI WALL,
alimentação monofásica de 220 volts,

capacidade do condicionamento de ar
9.000 BTU/h e controle remoto sem fio,
instalada com todo material, incluindo

cabos, tubos, supoÍte, dreno e demais
materiais necessários. (EXCLUSIVA
PARA ME E EPP - LC 123/06 - ART 48,
rNctso t)1

R$
2.000,00

R$
32.000,00UND 16,00

CENTRAL DE AR TIPO SLIT HI WALL,
alimentação monofásica de 220 volts,
capacidade do condicionamento de ar
9.000 BTUih e controle remoto sem fio,
instalada com todo material, incluindo
cabos, tubos, suporte, dreno e demais
materiais necessários. - (COTA DE
AÍÉ.25O/O EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123/06 -ART. 48, inciso Ill)2

R$
2.'170,00

R$
349.370,00\ ur.ro 161 ,00

CENTRAL DE AR TIPO SLIT HI WALL,
alimentação monofásica de 220 volts,
capacidade do condicionamento de ar
12.000 BTU/h e controle remoto sem
fio, instelada com todo material, _
incluindo cabos, tubos, suporte, drenol
e demais materiais necessários. J3

da Com

alimentação

a
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11

R$

2.1

R$

UND

R$
12.880,00

R$

47,00

UND

R$R$

2.880,0015,00

R$

3.760,003,00UND

incluindo cabos, tubos, suporte'

e demais materiais necessários'

10

11

HI

5

HI

7

I

9

220 volts,demonofásicaalimentaÉo
ardecondicionamentodocapacidade

remotocontroleeBTU/h,| 2.000de
material,todocominstaladasem fio,

dreno

220 volts,demonofásicaalimentação
aldecondicionamentodocapacidade

remotocontroleeBTU/h1 8 000de
material,todocominstaladafio,sem

drenocabos tubos,incluindo

380 volts,detrifásicaalimentação
de alcondicionamentodocapacidade

semremotocontrolee36.0008TU/hde
todo mterial.cominstaladaÍio,

dreno

volts,de 220monofásicaalimentaÉo
de aícondicionamentodocapacidade

remotocontroleBTU/hde 22.000
material,todoinstaladafio,sem

drenotubos, suPortecabos,incluindo
necessários.materiaisdemaise

LCEPPMEPARA(EXCLUSIVA
incisoArt.1

220 volts,demonofásicaalimentação
aÍdedo condicionamentocapacidade

remotocontÍoleBTU/hde 24.000
material,todocominstaladafio,sem

drenotubos, suporte,cabos,incluindo
necessários.materiaisdemaise

PARAEXCLUSIVAATÉ 25%DE(corA
incisoArt 4823t061EPP LCME

volts,220demonofásicaalimentação
de aÍcondicionamentodocapacidade

remotocontroleeBTU/h24.000de
material,todocominstaladafio,sem

drenosuporte,cabos, tubos,incluindo

220 volts,demonofásicaalimentaÉo
de aÍdo condicionamentocapacidade

remotocontroleh eBTU.00030de
materialtodocominstaladafio,sem

MEPARAnecessários.

DE

I

AR

EPP -

11

R$

R$R$

54,00UND

R$
66.130,00

R$

3.890,0017,00UND

R$R$

5,q9_UND

R$
32

Matricula:84561-B
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2.3.osdadosdosfornecedor(es)classificadossãoosqueseguem:

2.4 ORGÃos(s) PARTIGIPANTES(S)

Secretaria Municipat de Saúde - SEMUS

Secretaria de Desenvolvimento Social- SEDES

2.5. Do quantitativo

I'rlarroln Brcgo
daCl'

Fc

demaise
PARAEXCLUSIVAarÉ 25%DE(COTA
incisoAÍt. 48,LC 1231MEPPME

il

11

RSR$

e

380 volts,detrifásicaalimentaSo
de arcondicionamentodocapacidade

remotocontroleBTU/h e36.000de
material,todocrminstaladafio,seÍn

drenotubos,cabos,incluindo

R$

380 volts,detrifásicaalirnentação aÍdedo condicionamentocapacidade
remotocontroleBTU/h e60.000de

material,todocominstaladafio,SêM
drenosuporte,tubos,cabos,incluindo

necessários.matêíiaisdemaise
LCME EPPPARA(EXCLUSIVA

LTDA

EcoMÉRCloHIDROZONSocial:Razão
EPPsERV]çosCNPJÂiF no íí'í89.í4410001'54

CEP:65.906-050Bairrono 3,Cinco,RuaEndereço:
mperatri/MA.lmigrantes,

Fax: náo informado
Telefone: (99) 3526-2814

Reoresentante: Carlos Eugênio
Santos

Rodrigues dos
EletrÔnico:Endereço

CPF no 487.684-723-15

Órgão ExPedidor/U F:SESP/IIIA
RG no 84086939

R$

98.000,162.041,6748UND

ivlatrrcula: 84561'-8

Página 6 de 12
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2 CENTRAL DE AR TIPO SLIT HI WALL,
alimentaÉo monofásica de 220 votts,
capacidade do condicionamento de ar 9.000
BfU/h e controle remoto sem fio, instalada
com todo material, induindo cabos, tubos,
suporte, dreno e demais materiais
necessários. - (COTA DE nfÉ 25Yo
EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -
AllT. 48, inciso lll)

UNID í6 2.041,67
R$

32.666.72

3
CENTRAL DE AR TIPO SLIT HI WALL,
alimentação monofásica de 220 vofts,
capacidade do condicionamento de ar|2.000
BIU/h e controle remoto sem fio, instalada
com todo material, incluindo cabos, tubos,
suporte, dreno ê demais materiais
necessários. - (COTA DE ATE 25o/o

E](CLUSIVA PARA ME EPP - LC '123106 _
AltT. 48, inciso lll)

UND 161 2.175,55
R$

350 269,99

4
CÊNTRAL DE AR TIPO SLIT HI WALL,
alimentação monofásica de 220 volts,
capacidade do condicionamento de ar de
1i1.000 BTU/h e controle remoto sem fio,
instalada com todo material, incluindo cabos,
tubos, suporte, dreno e demais materiais
necessários.

UND 53 2175.59
R$

1't5.306,27

5

CENTRAL DE AR TIPO SLIT HI WALL,
alimentação monofásica dê 220 volls,
capacidade de condicionamento de ar de
18.000 BTU/h e controle remoto sem fio,
instalada com todo material, induindo cabos,
tubos, suporte, dreno e demais materiais
necessários. - (COTA DE ATÉ 25o/o

EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -
Art.48. inciso lll).

UND 47 2.891 ,67
R$

135.908,49

CENTRAL DE AR TIPO SLIT WALL,
alrmentaçáo monofásica de 220 volts,
capacidade do condicionamento de ar de
18.000 BTU/h e controle remoto sem fio,
instalada com todo material, incluindo cabos,
tubos, suporte, dreno e demeis matêriais
necessários.

UND 15 2.891,67
R$

43.375,05

7
CENTRAL DE AR TIPO SLIT HI WALL,
alimentaÉo monofásica de 220 volts,
capacidade do condicionamento de ar de
22.000 BTU/h e controle remoto sem fio,
instalada com todo meterial, incluindo câbos,
tubos, suporte, dreno e demais materiais
necessários. (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC í 23106 - AÍt. 48. inciso l).

UND J 3.772.57
R$

11.317 ,71

8
CENTRAL DE AR TIPO SLIT HI WALL,
alimentação monofásica de 220 volts,
capacidade do condicionamento de ar de
24.000 BTU/h e controle remoto sem fio,
instalada com todo material, incluindo cabos,
tubos, suporte, dreno e demais materiais
necessários. - (COTA DE ATE 25o/o

E)(CLUSIVA PARA ME EPP - LC '123106 _
Art 48, inciso lll).

UND 3.895,00
R$

2í0.330,00

Página 7 de 12
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R$
66.215,003.895,0017UND

WALL,HSLITTIPOARDECENTRAL
220 volts,demonofásicaalimentação

dealdecondicionamentodocapacidade
sêmremoto fio,controleeBTU/h,00024.

cabos,incluindomaterial,com todoinstalada
materiaisdemaisedrenosuporle,tub,os,

I

R$
25.925,005.185,005UND

AR
220 votts,demonofásicaalimentaSo

dealdecondicionamenlodocapacidade
semremoto fio,controleehBTU30.000

necessáriosmaterialcom todoinstalada
23106LCEPPMEPARA

48

R$
32.281,656.456,335UND

capacidade do
36.0008TU/h e

380 volts,detrifásicaalimentaçáo
deaÍdecondicionamento

semremoto fio,controle
cabos,incluindotodo mterial,cominstalada

materiaisdemaisdrenosuporte,tu bos,
ATE 25o/oDE(coTAnecessanos.

LC 23/06EPPMEPARAEXCLUSIVA
Art.

R$
116.213,946.456,3318UND

C;ENTRAL DE AR TIPO PISO TETO'

,rir"nt.cao trifásica de 380 volts'

ôa;ià;'d; do condicionamênto de ar dê

ãolúí eru/h e controlê remoto sem fio'

i,rstaiaOa com todo material, induindo cabos'

irÉoi, 
-irport", 

dreno e demais materiais

2

R$
79.418,168.824.24oUND

CENTRAL DE AR TIPO SLIT, alimentaçáo

iiía.i"" o" 380 volts, câpacidade.- do

,rãnãiãún.r.nto de ar de 60'000 BTU/h e

,rónúoG iãÀoto sem fio, instalada com todo

material, incluindo cabos, tubos, :uporte'
dreno e demais materiais necessanos' -
lElõrusúÀ PARA ME EPP - Lc 12u06 -

1

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses' a

partirdelgdesetembrode2O2O,nãopodendoserprorrogada'

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

4.1. Caberá à Superintendência de Registro de Preços 
11 --t:i:t"

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 unitários ofertados pelos signatários
Página 8 de 12
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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 realizaÇâo da- sessáo pública do Pregão Presencial no

oázàors que é parte intágrante desta Ata de Registro de Preços'

Su ert n

desta Ata

independentemente de transcriçáo'

6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

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 pêdidos efetuados pel

6.6.2. Fornecer os materiais, por pre

no Brrgo unlz

ente da sao

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento' após cumpnr os

,áqri.,i". J" publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os

pedidos efetuados durante sua vàlidade' dentro dos quantitativos estimados'

ã.2. 
-ô 

"lr.t" 
com os fomecedores registrados será formalizado pelos

interessados mediante assinatura de Conlrato' observadas as disposiçÕes

contiOas no Edital do Prêgáo Presencial no 067/20í9'

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

firmar co,ntrato 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 pÍazo 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 prazo

estabelecido o, a" ,""u"" 
-á 

executar o iornecimento' terá o seu registro de

pràõ-.rn""r.oo, sem prejuÍzo das sançÕes f"l'-t:;;' lei e no instrumento

contratual. Neste caso, o órgâo participante comunicará ao órgão gestor'

competindo a este convocar s-ucessivamente' por ordem de classificaçáo' 0s

os órgãos ParticiPantes

ço unitário registrado'

não podendo ultrapas

do SRP;

nas quantidades

sar o quantitativo

Pá8ina 9 de,12 t
icitação
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Su erintendê ncia de Re istro d e Pre os

registrado;

6.6.3. ResPonder, no Prazo de até

órgão gestor do registro de Preços

eri aOãrir à presente Ata (carona)'

7. DAS CONDIçÔES GERAIS

48 (quarenta e oito) horas' à consultas do

sobre a pretensão de Órgão não participante

7.1.Ascondiçõesgeraisdofornecimento,taiscomoosprazosparaentregae
recebimentodoobjeto,asobrigaç*o"Administraçãoedosfornecedores
registrados, ..nçoã', ã demais conlieoes do ajuste.encontram-se definidos no

Termo de Referên;;Ã-Êr,ãr O.i eàgão Presencial no 067'20í9'

8. DO DECRETO NO 03 DÊ21DE JANEIRO DE 2Oí9

oDecretono03de2ldejaneirode20lgalteroualgunsdispositivosdo
Decretonol3t2Ol5quetratasobreoSistemadeRegistrodePreço,passandoa
estabelecer que as aquisiçoes " "ontrát.fÕes 

náo poderá exceder' por orgão ou

entidade,acinquentaporcentoooquantitativosdositensdoinstrumento
convocattirio e registr:ado nesta Ata de Registro de Preço' bem como

estabeleceu que ; instrumento convocatÓrio preverá que o quantitativo

decorrente oas aoeJo", a rt. de registro náo poderão exceder' na totalidade' ao

dobrodoquantitativodecadaitem,"gi,t,".oo,conformedispostonoart'22,§§
3o e 4o do Presente Decreto:

Art. 22 [...1

§3o As aquisiçÕes as contrataçÕes adicionais de que

trata este

reoistro de Precos Para o órgáo gerenciador e Para os

órgãos particiPantes.

nstrumento convocatÓrio§4ooi

para o

órgão gerenciador e Para os órgáos não ParticiPantes 
que

no Er

ou

\
aderirem.
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Comissão Permanente de Licitação

(:

Superintendênc ia de Reg istro de PreÇos

9. DA DIVULGAçÃO

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, § 30, do Decreto 5450/05 e Decreto 01312015'

g.2.1. Att. 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 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), 19 de setembro de 2019.

\

SENA LEAL

SUPERINTENDENTE DE REGISTRO

DE PREçOS DA CPL

HIDROZON ços

ANO BRAGA
DA CPL
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