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Cesto redonda 14 litros: modelo s/ tampa

.

fabricada em polipropileno. na cor preta.
Medidas aproximadas: 30x24 (axd).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 010-30652/2021

16,46

í

329.20

3,82

i

191.00

Marca: ARQPLAST

ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São

Luva de borracha material látex

Luís/MA.

tamanho

Grande, para limpeza, de alta qualidade

:

,

UASG: 980921

I característica

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

adicionais

anatómica.

j

! antiderrapante, tipo cano longo Cor amarela.
Validade mínima 24 meses

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito

Marca: DENY

público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 06.307.102/0001-30. por intermédio da

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. instituição criada e constituída nos

Luva de borracha material látex tamanho

termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto
Municipal n ° 28.928, de 19 de janeiro de 2006. com sede na Rua Ouriços, lote 11. quadra
09 - Calhau - São Luís/MA. neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Washington

características

,

Médio, para limpeza

,

de alta qualidade,

adicionais

anatómica.
4 65

232,50

69.48

2.084.40

2 03

203.00

.

antiderrapante tipo cano longo. Cor amarela
,

Ribeiro Viegas Netto. CPF N° 492.891 363-91 considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO N.° 059/2022/CPL/PMSL e a respectiva homologação RESOLVE

Validade mínima 24 meses
Marca: DENY

REGISTRAR OS PREÇOS da empresa beneficiária indicada e qualificada nesta ATA de
acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n °
8 666. de 21 de junho de 1993. da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002 dos Decretos
Municipais n.° 53.647. de 12 de novembro de 2019 e n.° 44.406. de 09 de setembro de
2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com
as disposições a seguir:

Papel higiénico material celulose 30 m,
.

largura 10 cm tipo picotado, folhas dupla, cor
branca, extra macio, sem perfume (fardos
com 64 rolos) Não reciclado

.

Marca: NOVO

Pano multiuso, 50 x 33 cm cores variadas.

(pacote com 5 unidades)

,

Marca: SUPERFLEX

1 DO OBJETO

Pano de prato 80 x 50 cm. 100% algodão

.

1 48

cor branca.

A presente Aia tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de
consumo, Géneros Alimentícios e limpeza, para reposição do estoque do
almoxarifado SEMGOV. com a finalidade de atender à Secretaria Municipai de Governo
Secretarias Extraordinárias, Coordenações, Conselhos Municipais e Juntas Militares
todos vinculados à SEMGOV.. especificados nos itens 01, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 14, 16,

,

Marca: ESPIRITO SANTO

Pá coletora de lixo. material coletor aço

galvanizado.
material
cabo
madeira
Comprimento cabo 90cm. comprimento
22cm, largura 18 cm.
Marca: GS ÚTIL

17,19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37 e 38 do Anexo i - Termo de Referência,

do Edital do Pregão Eletrônico n.° 059/2022/CPL/PMSL. que é parte integrante des+a
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição

lavanda, eucalipto e jasmim validade mínima

contratar facultando-se a realização de licitaçao especfica oara a aquisição pretendida
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições

de 1 ano.

93

j 2.976.00

7,44

i 2.232,00

3 30

2.376.00

15,88

1.270,40

0

,

Marca: AZUL1M

Papel toalha interfolhado 2 dobras branco

DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES £ QUANTITATIVOS

.

162,80

.

Pedra Sanitária em caixinha fragrâncias

Parágrafo Único - A existência de preços registradcs não obriga a Admin stração <r>

2

4 07

med 22,5 x 21 cm 100% celulose, virgem

(pacote com 1.000 folhas)
EMPRESA BENEFICIARIA: A T DA SILVA EIRELI
i

Marca: HR PAPEIS
"

"

TELEFONE (98798416 3405

-

I CNPJ N° 21 692.853/0001-01
.

;

ENDEREÇO: Travessa da Borboleta

E-MAIL:

i n°.12 - ANIL, São Luis-MA.

atsilvaeireli-me@outlook

Papel toalha folha dupla, multiuso. branco.
macio 22 x 20 cm. pacote com 2 rolos O
papel toalha deve ser branco, com excelente

com

I VALOR TOTAL: R$ 59.661,70 (cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e um reais j
! e setenta e um centavos).

Marca: HR PAPEIS

__

j REPRESENTANTE LEGAL: Aline Tereza da Silva

Rodo,
"

'

T rQ39553Õ2 Õ 1 Õ-4~SS P/M A
.

material

cabo

alumínio,

material

suporte alumínio, comprimento suporte. 50
cm
quantidade
borracha
2
unid.

ÍCPF: 010.394.923-ãT

características

Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação
referente a proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
2 1

.

alvura e maciez: resistente: alta absorção

Adicionais

cabo

.

aproximadamente de 1.50m com rosca
Marca: GAÚCHA

UNIT.

ESPECIFICAÇÃO

(RS)

TOTAL

i Sabão em barra, composição básica sais + ;
| ácido graxo. com alvejante, características I

(RS)

j adicionais com perfume peso 200g. formato i Embalagem j

Leite em pó. integral devendo a matéria
prima ser a partir de origem exclusivamente
nacional,

contendo

os

seguintes

ingredientes: leite integral, com registro no
Ministério da Agricultura/SIF (embalagem
com200 gramas), aluminizada e resistente.
constando data de fabricação e validade

;

36

Embalagem

hidróxido

sódio

molecular:

40G/MOL.

formula

70.00

Kg

10

7 00

Unidade

150

3 92

588.00

Unidade

80

3,92

313.60

química:

.

Marca: SATURNO

r

Vassoura de piaçava com cabo de madeira
1 20m e cepa. 16,5 x 4.5 cm em madeira com

.

chapa pregada.
Marca: RAINHA DO LAR

Vassouras multiuso. para pisos internos e

. do produto e do fabricante de acordo com as

38

externos - Cerdas plumada, dimensão 30x16.
4 55cm

1 090,00

,

.

Marca: GAÚCHA

produto Não poderá conter em sua j
! composição soda cáustica A validade será i

3 DA VALIDADE DA ATA

I contada a partir da data da entrega
| Marca: OLIMPO
ÂícóoTgeí 7Õ°ipnni - 50Ò ml Ãlcoo! gel 70% !

.

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze)
31
.

com i

.

meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

emoliente, forma farmacêutica em Ge!. 70%

ação germicida e
bactericida. Para higienização das mãos;
embalagem plastica com válvula pump
contendo aproximadamente 500 ml Prazo de
inpm,

kg.

Validade mínima de 1 ano

-,

05

1

NAOH. grau de pureza mínima de 95%.
16.400,00

Agua sanitária Agua sanitária á base de
hipoclorito de sódio em embalagem de
01 (um) litro. Produzido e rotulado com dados

i

de

,

básica

; 1.016.00

esbranquiçada, altamente higroscópico. peso

37

composição

10.16

Soda Cáustica Comercial: em escamas

embaiem

'

Marca: BLANCO

etílico,

184.80

i Marca: GOOD

meses.

álcool

'

Marca: GUARANI

I (pacote com 100 unidades)
|
.

normas vigentes da Anvisa para este tipo de |

6,16

i Saco plástico para lixo. 60 litros, cor preta

Embalagem

Marca: ITALAC

Açúcar refinado branco de 1° qualidade.
acondicionado em embalagem plástica de 1
Kg (um quilo), com todas as informações
pertinentes ao produto, previsto na legislação
vigente, constando data de fabricação e
validade nos pacotes individuais de 12

|

| retangular. Embalagem com 5 unidades.

anti-séptico

,

4 DO CADASTRO RESERVA
.

validade: mínimo de 12 meses

Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação

Marca: ASSEPTGEL

do certame.

41
.

.

_

Ãícooi

liquido

70°.

etílico

hidratado
A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada
nas contratações.
4 2

embalagem em litro. Validade mínima de 24

.

meses

.

Marca: START

O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata. nas hipóteses previstas

43

Desodorante, Aromatizante de ambiente tipo
Aerosol.

aroma

variado

.

características

nos itens 5.7 e 5.9

adicionais- SPLAY. 360 ml. Validade mínima

de 12 meses

5

Marca: BOM AIR WICK

Flanela - 40x60 cm: Flanela para limpeza
100% algodão, na cor amarela com costura
reforçada nas bordas medida mínima: 40 cm
,

x 60 cm

Marca: ESPIRITO SANTO

.

.

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados
51
.

586,00

.

cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fcrnecedor(es)
observadas as disposições contidas na alínea

d

"

"

do inciso II do caput do art 65 da Lei

n° 8 666. de 1993.

13

ANO XLII

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por

52
.

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022

.

motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s) fornececor(es) para
negocíar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5 4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original
5 3
.

.

.

.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preçcs, inclusive o acréscimo de que trata o §1° do art. 65 da Lei n° 8 666. de 1993

82
.

.

Para firmeza e validade do pactuado, eu. Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro, certifico
a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata. que. nesta data. conforme
atribuição a mim conferida lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor. que. depois de lida e
achada em ordem, vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão participante
São Luis (MA) 19 de maio

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor

55
.

.

não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
55 1
.
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.

.

WashingtonRibeiro Viegas Netto
Presidente da CPL

EneSSijarcia Fernandes T
Secretário Municipal de Governo

Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro

Lilian Ribeiro de Santana Goulart

Chefe da Assessoria de Planejamento
Estratégico

Membro/Pregoeira

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes

o/Do4fcWi

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados: e

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

552
.

.

.

Cf . ' \t" 1

.Vv

J

Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder á

Aline Tereza da Silva

revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para

A T DA SILVA EIRELI

56
.

.

obtenção da contratação mais vantajosa
57
.

.

.

572

.

.

.

.

.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 161/2022/CPL/PMSL/MA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 059/2022 - CPL/PMSL/MA

O registro do fornecedor será cancelado quando:

57 1

'

PROCESSO ADMNISTRATIVO N.° 010-30652/2021

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:

ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido

Luís/MA.

UASG: 980921

pela Administração, sem justificativa aceitável;

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito

573
.

.

.

público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 06.307.102/0001-30, por intermédio da

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. instituição criada e constituída nos
574
.

.

.

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°. 8.666. de

1993, ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002.

termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto
Municipal n.° 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra
09 - Calhau - São Luís/MA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Washington

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4

Ribeiro Viegas Netto, CPF N° 492.891.363-91 .considerando o julgamento do PREGÃO

será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a

ELETRÔNICO N.° 059/2022/CPL/PMSL e a respectiva homologação, RESOLVE

ampla defesa.

REGISTRAR OS PREÇOS da empresa beneficiária indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n
8 666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos
Municipais n.° 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.° 44.406, de 09 de setembro de
2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com

58

.

.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata.
devidamente comprovados e justificados:
59
.

.

59 1

Por razão de interesse público: ou

59 2

A pedido do fornecedor.

.

.

6

.

.

.

.

.

as disposições a seguir:
1 DO OBJETO
.

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de
consumo, Géneros Alimentícios e limpeza, para reposição do estoque do

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

61

Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de
Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório. mediante
.

°

.

.

anuência do Órgão Gerenciador. respeitadas as disposições contidas no Decreto
Municipal n° 44.406/2013.

almoxarifado SEMGOV, com a finalidade de atender à Secretaria Municipal de Governo,
Secretarias Extraordinárias, Coordenações, Conselhos Municipais e Juntas Militares
todos vinculados à SEMGOV,, especificados nos itens 32, 33 e 34 do Anexo I - Termo

de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.° 059/2022/CPL/PMSL, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

Parágrafo Único - A existência de preços registrados não obriga a Administração a

Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da

contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

Ata. assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s)

2

62
.

.

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder por órgão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de
63
.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

.

.

Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).

EMPRESA BENEFICIÁRIA: R T COSTA FELICIANO
TELEFONE:

CNPJ N° 23.533.848/0001-81

ENDEREÇO: Avenida Abel Cabral 1123
E-MAIL: am vendas01@gmail.com
Nova Parnamirim Parnamirim - RN.
VALOR TOTAL: R$ 6.041 48 (seis mil e um reais e quarenta e oito centavos).
,

.

-

,

O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de
64
.

.

Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independente
do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
6 4 1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nC 11.488. de 2007. o Órgão Gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente
.

.

.

somado aos valores das contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s)

,

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Thiberio Costa Feliciano
RG N°: 003071670 SSP/RN

Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação
referente a proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
2 1
.

.

ITEM

Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de RS
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU n° 2957/2011 - P).
65
.

.

.

UNIT.
UND.

QUANT.

Pacote

TOTAL

(R$)

(RS)

32

11,39

364,48

Pacote

200

22,79

4 558,00

Pacote

100

10,79

1 079,00

preta (pacote com 100 unidades).

Ao Órgão Não Participante que aderir à Ata competem os atos relativos à cobrança

32

Marca: DONAPACK
Modelo / Versão: SACO PRETO DE
40LT TAM, 47X55CM

contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
.

ESPECIFICAÇÃO
Saco plástico para lixo, 30 litros, cor

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
66

CPF: 104.706.684-07

Saco plástico p/ lixo, 100 litros, cor

Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar

33

preta (pacote com 100 unidades).

.

Material polietileno.

a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias. observado o prazo de validade da Ata

Marca: DONAPACK

de Registro de Preços.

Saco plástico para lixo, 15 litros
7 DAS PENALIDADES
.

7 1
.

.

largura 39 cm, altura 58 cm cor preta
(pacote com 100 unidades). Material

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
34

estabelecidas no Edital.

plástico Biogradavel.

.

Marca: DONAPACK

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que. convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art 56. §1 do Decreto
711
.

.

Modelo / Versão: SACO PRETO DE

.

20LT TAM. 39X49CM

°

Municipal n° 53.647/19.
3 DA VALIDADE DA ATA
.

8

.

CONDIÇÕES GERAIS

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze)
3 1
.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto. as obrigações da Administração e do fornecedor registrado.
penal dades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
8 1
.

.

.

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.

14

meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada
4 DO CADASTRO RESERVA
.

ANO XLII

Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem

4 1
.

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022

.
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7 DAS PENALIDADES
.

cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades

7 1

do certame.

.

.

estabelecidas no Edital.

A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada

42
.

.

.

.

reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata, nas hipóteses previstas

.

°

Municipal n° 53.647/19.

nos itens 5.7 e 5.9.
8
5

.

.

O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de

43

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 56, §1 do Decreto
7 1 1

nas contratações.

CONDIÇÕES GERAIS

.

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

.

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

8 1

.

.

5 1
.

.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),
observadas as disposições contidas na alínea

d " do

"

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de

82
.

.

Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1° do art 65 da Lei n° 8.666. de 1993

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
.

Referência e Minuta do Contrato. ANEXOS ao EDITAL.

inciso II do caput do art. 65 da Lei

n° 8.666. de 1993.
5 2

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de

.

Para firmeza e validade do pactuado, eu, Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro, certifico
a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata que, nesta data. conforme
atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que depois de lida e
achada em ordem, vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão participante.
,

,

53
.

.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será

liberaoo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5 4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos

São Luís (MA). 19 de maia

.

.

valores de mercado observará a classificação original.
.

.

.

.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes

GABRIELA TRINTA DOS
CiWTAC

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

_

RjBEIRO:84687649J0Ç

.

.

.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

»™naoc m 'mi aguai pm
MWWlA TRINTA DOS SANTOS
RIBEIRO 8468'M9J03

dado» 2022052306 16!i

U4QO

.

Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro

Lilian RibeiVo de Santana Goulart

Chefe da Assessoria de Planejamento
Estratégico

Membro/Pregoeira

dos motivos e comprovantes apresentados; e
552

_

Awnado de foinsa digitai por RAF AEl

RAFAEL THIBERIO COSTA

negociação.

THJBEHJO COSTA FELICIANO IO'70668-107
Dados 2022 05 19 15 S4 41 03 00

FELICIANO:10470668407

Rafael Thiberio Costa Feliciano

Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à
revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
56
.

.

R T COSTA FELICIANO

obtenção da contratação mais vantajosa
5 7
.

.

.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 162/2022/CPL/PMSL/MA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 059/2022 - CPL/PMSL/MA

O registro do fornecedor será cancelado quando:

57 1
.

.

PROCESSO ADMNISTRATIVO N.° 010-30652/2021

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São

5 7 2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
.

.

.

573
.

.

.

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior

àqueles praticados no mercado; ou
574
.

.

.

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°. 8.666 de
,

,

5 8

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4
será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
.

.

,

5 9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
.

.

,

91

.

.

.

592
.

.

.

Luís/MA.
UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito
°
público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o n 06.307.102/0001-30, por intermédio da

1993, ou no art. 7° da Lei n° 10.520 de 2002.

5

rGarcia Fernandes Neto

Secretário Municipal de Governo

Presidente da CPL

.

5 5 1

En

Washington Ribeiro Viegas Netto

5 5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

Por razão de interesse público, ou

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos
termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto

Municipal n.° 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra
09 - Calhau - São Luís/MA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Washington

Ribeiro Viegas Netto, CPF N° 492.891.363-91,considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO N.° 059/2022/CPL/PMSL e a respectiva homologação, RESOLVE
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa beneficiária indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.
8 666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos
Municipais n.° 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.° 44.406, de 09 de setembro de
2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com

°

.

as disposições a seguir:

A pedido do fornecedor.

1 DO OBJETO
.

6

.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6 1

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de

Desde que devidamente justificada a vantagem a presente Ata de Registro de
Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório mediante
.

.

,

,

,

anuência do Órgão Gerenciador respeitadas as disposições contidas no Decreto
.

Municipal n°. 44.406/2013.
62

Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
.

.

Ata. assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s)

consumo, Géneros Alimentícios e limpeza, para reposição do estoque do
almoxarifado SEMGOV, com a finalidade de atender à Secretaria Municipal de Governo,

Secretarias Extraordinárias, Coordenações, Conselhos Municipais e Juntas Militares
todos vinculados à SEMGOV,, especificado no item 22 do Anexo I - Termo de
Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.° 059/2022/CPL/PMSL, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

Parágrafo Único - A existência de preços registrados não obriga a Administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

.

2
6 3

.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder por órgão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de

EMPRESA BENEFICIÁRIA: N. M. DE S.

Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s)

CNPJ N° 26.886.975/0001-52

.

.

,

.

TELEFONE: (98) 98833-1305

ENDEREÇO: Travessa União N° 56.
,

O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de
64
.

.

Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independente
do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

CUTRIM

Bairro de Fátima, São Luís - MA.

E-MAIL:

comercialneila@hotmail

.

com

VALOR TOTAL: R$ 600,00 (seiscentos reais)
REPRESENTANTE LEGAL: Neila Maria de Sousa Cutrim
RG N°: 37891812009-0

CPF: 178.472.303-72

64 1

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n 11.488, de 2007, o Órgão Gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente,
.

.

.

°

2 1

Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação
referente a proposta da beneficiária desta Ata estão registrados conforme segue:
.

.

,

somado aos valores das contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s)
Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU n° 2957/2011 - P).

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

UNIT.
UND.

QUANT.

(R$)

TOTAL

(R$)

SACO DE ALGODÃO Pano para
,

65
.

.

Ao Órgão Não Participante que aderir à Ata competem os atos relativos à cobrança

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias

contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
66
.

.

Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar

a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.

limpeza de chão, alvejado, com
medidas de 74x45cm, cor branco
com acabamento nas bordas em
22

Unidade

overloque, características adicionais:
duplo, material 100% algodão, peso

200

3,00

600,00 |

120g
Marca: DIVINO ESPIRITO SANTO

15

