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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

CARONA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01- (CARONA-PP/09/2017)

CONTRATO Nº 01- (CARONA-PP/09/2017). PARTES: O Município de Açailândia/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO e a empresa P C L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME. OBJETO: O fornecimento de móveis e utensílios
permanentes, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações contidas no processo carona à Ata de
Registro de Preços de n° 01/PP/009/2017, oriunda do Pregão Presencial 09/2017, da cidade de Loreto/MA e proposta apresentada.
BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93 e suas alterações. VALOR TOTAL: R$ 1.294.720,80 (Um milhão, duzentos e noventa e quatro
mil, setecentos e vinte reais e oitenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31/12/2017 a contar da data de sua assinatura 31
de março de 2017. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0210 - Secretaria Municipal de Educação; CATEGORIA: 04 122 0012 2.056 -
Manutenção  da  Secretaria  Municipal  de  Educação;  ELEMENTO  DE  DESPESA:  4.4.90.52.00  -  Equipamentos  e  Material
Permanente;  FONTE:  012255  -  Trans.  de  conv.  Estado  Vinc.  à  Educação.  DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA:  0217  -  Fundo
Mun.Des.Edu.Bas.Val.Prof.Educação;  CATEGORIA:  12  361  0023  2.108  -  Manutenção  do  Fundeb  40%  -  Ensino  Infantil;
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente; FONTE: 010516 - Complementação do Fundeb
40%. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  0217 -  Fundo Mun.Des.Edu.Bas.Val.Prof.Educação;  CATEGORIA:  12 361 0023 2.106 -
Manutenção  do  Fundeb  40%  -  Ensino  Fundamental;  ELEMENTO  DE  DESPESA:  4.4.90.52.00  -  Equipamentos  e  Material
Permanente; FONTE: 010516-Complementação do FUNDEB 40%. SIGNATÁRIOS: Sra. Maria Luiza Oliveira Vieira, Secretaria de
Educação, pela Contratante e a Empresa P C L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, pela Contratada. ARQUIVAMENTO:
Arquivado por meio próprios na Prefeitura Municipal.
 
Secretaria  Municipal  de Educação da Prefeitura  Municipal  de Açailândia,  Estado do Maranhão,  em 30 de março de 2017.
                        

 
Maria Luiza Oliveira Vieira
Secretaria de Educação
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CARONA

RATIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, situada na Av. Santa Luzia, s/nº,
Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.000.268/0001-72, neste ato representado pelo
prefeito municipal, Sr. JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA, portador da cédula de identidade nº 294431942 SSP/MA e do CPF nº
872.642.008-25,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  com base  nas  informações  constantes  no  processo  administrativo  n°
1848/2017, que tem por finalidade a adesão à Ata de Registro de Preços de n° 01/PP/009/2017, oriunda do Pregão Presencial
09/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Loreto - MA, tendo por objeto o fornecimento de móveis e utensílios permanentes,
de interesse da administração pública, de acordo com o que dispõe o artigo 26 da lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações,
resolve RATIFICAR o objeto acima identificado à empresa:
P C L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 10.831.944/0001-64, com sede à Rua Coriolano Milhomem, Nº
1888, Centro, Imperatriz-MA, pelo valor global de R$ 1.708.089,50 (um milhão, setecentos e oito mil, oitenta e nove reais e
cinquenta centavos).

Nome empresarial: P C L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ nº: 10.831.944/0001-64
Endereço: RUA CORIOLANO MILHOMEM, Nº 1888, CENTRO, IMPERATRIZ-MA
(DDD) Telefone: (99) 3528-3625 (DDD) Fax: ***
E-mail: pclcomercio.servico@outlook.com
Representante legal: PRISCILA COSTA LAGO
CPF nº: 041.750.713-50
Item Descrição do objeto Unid. Quant. P r e ç o

Uni tár io
1 Armário  em aço, confeccionado todo em  chapa  de  24mm,  metal  tratado 

contra ferrugem,  com  duas  portas  e  chave  de  travamento simultâneo, e
quatro prateleiras internas, chapa 24 mm com reforço na parte central. Corpo do
armário pintado em epóxi (a pó) cor cinza, porta pintada em epóxi (a pó) micro 
texturizado.  Cores  das  portas  para  escolher: (amarelo  lima,  kiwi,  cerâmica, 
azul  marinho,  azul francês,  rosa-choque, vermelho e uva). Medidas: 1980 X 900
X 400mm

Unid 60 618,80

2 Armário para cozinha em aço com 06 portas, pé em polipropileno com capacidade
aproximadamente para 35kg

Unid 15 465,90

3 Arquivo  em  aço  com  04  gavetas  para  pasta   suspensa,  porta-etiqueta   e
puxadores  estampados  nas gavetas. Gavetas com sistema  de deslizamento
confeccionado em , chapa 24 mm. Corpo do armário pintado em epóxi (a pó) cor
cinza, porta pintada em epóxi (a pó) micro  texturizado.

Unid 50 478,10

4 Cadeira executiva fixa 4 pés sem  braços, estofado em espuma  injetada (47 X 42
CM), revestido em tecido de polipropileno, com proteção das bordas do assento e
encosto em perfil de PVC de alto impacto, com a estrutura tubular de aço 4 pés
pintada em epóxi com preta ou azul.

Unid 50 226,70

5 Cadeira executiva fixa 4 pés com braços, estofado em espuma  injetada (47 X 42
CM), revestido em tecido de polipropileno, com proteção das bordas do assento e
encosto em perfil de PVC de alto impacto, com a estrutura tubular de aço 4 pés
pintada em epóxi com preta ou azul.

Unid 100 221,30

6 Cadeira  secretaria  giratória  com braços,  encosto  e  assento  de  espuma com
regulagem de altura, cor preta.

Unid 150 465,90

7 Carteira universitária,  composta por estrutura metálica, assento, encosto, porta-
livros e pranchetas plásticas. Prancheta dimensões 620mm de comprimento por
316mm  de  largura  e  espessura  mínima  de  parede  de  3  mm.  Assento  em
polipropileno copolímero injetado, com dimensões de 465 mm de largura, 410 mm
de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, a  altura
do assento  até  o  chão é  de  460 mm.  Encosto  em polipropileno  copolímero
injetado,  com dimensões de 460 mm de largura por  330 mm de altura com
espessura de 5 mm  e  cantos arredondados.   porta  -livros em polipropileno
copolímero virgem pelo processo de termoplásticos, nas dimensões 270mm X
85mm X 270mm. A estrututura  é fabricada em tubos de aço 1010/1020, pernas
com tubo de secção 16x30mm e espessura de 1,5mm dobrados, todas as peças
metálicas são unidas por solda MIG, tratadas em conjunto de banho químicos e
pintada com tinta epóxi.

Unid 1.800 290,70

mailto:pclcomercio.servico@outlook.com
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8 Conjunto  escolar  infantil,  assento em polipropileno copolímero,  dimensões de
30mm de largura, 320mm de profundidade 4mm de espessura de parede com
cantos arredondados; Encosto em polipropileno copolímero injetado, dimensões
330mm de largura pr 185mm de altura, com espessura de parede de 3,5 mm.
Estrutura: aço industrial composto por pernas e travessas em tubos de secção
circular de 19,05mm e espessura de parede de 1,06 mm, e L'"s" fabricado em
tubo de secção quadrada 20x20mm e espessura  de  1,2mm.  tratamentos  de
banho químicos e pintura epóxi,  com ponteiras plásticas para acabamento no
padrão FNDE. Mesa fabricada pelo processo de injeção termosplástico, possui
tampo injetado em termosplástico  ABS virgem, com espessura de parede de
3,5mm, ângulos possibilitando a formação de círculos com 06 mesas. tampo,
dimensões 620mm base maior, 235mm na base menor e 465mm lateralmente.  A
mesa completa  apresenta uma altura total de 590mm

Unid 1.500 445,60

9 Conjunto  escolar  modelo  professor,  MESA -  Tampo em madeira  aglomerada
(MDP),  com  os  cantos  arredondados,  revestimento  superior  em  laminado
melamínico  de  alta  pressão  com  o  acabamento  texturizado  cor  CINZA,
revestimento  inferior  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  o
acabamento Frost cor BRANCA e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de
x 45mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio
com  tratamento  antiferruginoso  pó  fosfatização.  Ponteiras  e  sapatas  em
Polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa
longitudinal em tubo oblongo 29x58mm (CH16), travessa superior em tubo 1 1/4"
(CH 16) e pés confeccionados em tubo 1 1/2" (CH 16). CADEIRA Assento em
Polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente 530 x 458 x
790 de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio
com  tratamento  antiferruginoso  por  fosfatização.  Ponteiras,  sapatas  e
espaçadores do assento em Polipropileno copolímero virgem, com o símbolo
internacional  da reciclagem e afixado por  meio  de encaixe.  Estrutura  tubular
20,7mm

Unid 50 770,50

10 Estante de aço,  com 06 bandejas medidas 1980 x 920x 420, chapa 26mm. Unid 100 201,20
11 Mesa com 03 gavetas em MDP, formato retangular,  gavetas corrediças com

chave de segurança.  Puxadores cromados,  regulagem de altura,  traseiras de
15mm e fundos de gavetas 6mm, dimensões aproximadas 75cm x 78cm x 1,20m

Unid 100 479,70

12 Mesa de centro em MDP, tampo 25mm de espessura, medindo 1000 x 600 x
380mm.

Unid 50 391,30

13 Mesa de centro infantil,   que funciona como tampa para fechar as aberturas
formada pelo desenho dos conjuntos escolares infantil, são de polipropileno, com
3,5 mm de espessura mínima de parede, são encaixadas á estrutura da mesa e
fixada com parafusos auto atarraxantes para plásticos.

Unid 250 55,70

14 Mesa de refeitório infantil com encosto, com tampo retangular em fórmica com
borda em PVC e bancos com encosto em fórmica. Opções tamanho: 100 L x 70 P
- 150L x 70 P- 200 L x 70 P .Bancos medindo 200x70.Altura do Banco Altura do
chão ao assento: 33 cm . Altura da mesa: 66cm altura -Lugares: 8 - Modelos:
INFANTIL

Unid 10 2.878,40

15 Mesa estação de trabalho em L, 25mm de espessura, duas gavetas com chave,
medindo aproximadamente 1200 X 1200 X 600 X 600 X 740mm.

Unid 40 978,80

16 Mesa para computador, confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento
em perfil de PVC, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas
niveladoras, sem grade aparadora de papel. Opções de teclado com regulagem
de altura.

Unid 20 257,40

17 Mesa para reunião redonda, estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com
diâmetro  19.05mm  e  espessura  de  1,5.  Mesa  formado  por  06  colunas
retangulares na horizontal em metalão 25 x 25 com fechamento interno em MDP
18 mm unindo o tampo aos pés, em perfil de aço, no formato esqui estampados e
dobrados pneumaticamente, tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior
sem uso de ponteiras, medindo 45,5 cm de comprimento x 6,0 cm de altura x 2,5
cm de largura, dotados em suas extremidades

Unid 30 875,60

18 Mesa reta em MDP 25mm de espessura, duas gavetas com chave, medindo
aproximadamente 1400 x 900 x 740mm.

Unid 110 778,20

19 Sofá 2 e 3 lugares em courinho com estrutura de madeira. Conj. 10 1.999,90

Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, em 29 de março de 2017.
 

  Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal
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CARONA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Comissão Central de Licitação - CCL da Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, através da presidente infra-
assinado, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 060/2016, exarada pelo Gabinete do Prefeito em 02 de
fevereiro de 2016, com base nas informações constantes no processo administrativo n° 1848/2017, que tem por finalidade a
adesão à Ata de Registro de Preços de n° 01/PP/009/2017, oriunda do Pregão Presencial 09/2017, realizado pela Prefeitura
Municipal de Loreto - MA, tendo por objeto o fornecimento de móveis e utensílios permanentes, de interesse desta administração
pública, de acordo com o que dispõe o artigo 26 da lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, resolve ADJUDICAR o objeto acima
identificado à empresa:
 
P C L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 10.831.944/0001-64, com sede à Rua Coriolano Milhomem, Nº
1888, Centro, Imperatriz-MA, pelo valor global de R$ 1.708.089,50 (um milhão, setecentos e oito mil, oitenta e nove reais e
cinquenta centavos).
 

Nome empresarial: P C L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ nº: 10.831.944/0001-64
Endereço: RUA CORIOLANO MILHOMEM, Nº 1888, CENTRO, IMPERATRIZ-MA
(DDD) Telefone: (99) 3528-3625 (DDD) Fax: ***
E-mail: pclcomercio.servico@outlook.com
Representante legal: PRISCILA COSTA LAGO
CPF nº: 041.750.713-50
Item Descrição do objeto Unid. Quant. P r e ç o

Uni tár io
1 Armário em aço, confeccionado todo em  chapa  de  24mm,  metal  tratado  contra

ferrugem,  com  duas  portas  e  chave  de  travamento simultâneo, e quatro
prateleiras internas, chapa 24 mm com reforço na parte central. Corpo do armário
pintado  em  epóxi  (a  pó)  cor  cinza,  porta  pintada  em  epóxi  (a  pó)  micro
texturizado.  Cores  das  portas  para  escolher: (amarelo  lima,  kiwi,  cerâmica, 
azul  marinho,  azul francês,  rosa-choque, vermelho e uva). Medidas: 1980 X 900
X 400mm

Unid 60 618,80

2 Armário para cozinha em aço com 06 portas, pé em polipropileno com capacidade
aproximadamente para 35kg

Unid 15 465,90

3 Arquivo  em  aço  com  04  gavetas  para  pasta   suspensa,  porta-etiqueta   e
puxadores  estampados  nas gavetas. Gavetas com sistema  de deslizamento
confeccionado em , chapa 24 mm. Corpo do armário pintado em epóxi (a pó) cor
cinza, porta pintada em epóxi (a pó) micro  texturizado.

Unid 50 478,10

4 Cadeira executiva fixa 4 pés sem  braços, estofado em espuma  injetada (47 X 42
CM), revestido em tecido de polipropileno, com proteção das bordas do assento e
encosto em perfil de PVC de alto impacto, com a estrutura tubular de aço 4 pés
pintada em epóxi com preta ou azul.

Unid 50 226,70

5 Cadeira executiva fixa 4 pés com braços, estofado em espuma  injetada (47 X 42
CM), revestido em tecido de polipropileno, com proteção das bordas do assento e
encosto em perfil de PVC de alto impacto, com a estrutura tubular de aço 4 pés
pintada em epóxi com preta ou azul.

Unid 100 221,30

6 Cadeira  secretaria  giratória  com braços,  encosto  e  assento  de  espuma com
regulagem de altura, cor preta.

Unid 150 465,90

mailto:pclcomercio.servico@outlook.com
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7 Carteira universitária,  composta por estrutura metálica, assento, encosto, porta-
livros e pranchetas plásticas. Prancheta dimensões 620mm de comprimento por
316mm  de  largura  e  espessura  mínima  de  parede  de  3  mm.  Assento  em
polipropileno copolímero injetado, com dimensões de 465 mm de largura, 410 mm
de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, a  altura
do assento  até  o  chão é  de  460 mm.  Encosto  em polipropileno  copolímero
injetado,  com dimensões de 460 mm de largura por  330 mm de altura com
espessura de 5 mm  e  cantos arredondados.   porta  -livros em polipropileno
copolímero virgem pelo processo de termoplásticos, nas dimensões 270mm X
85mm X 270mm. A estrututura  é fabricada em tubos de aço 1010/1020, pernas
com tubo de secção 16x30mm e espessura de 1,5mm dobrados, todas as peças
metálicas são unidas por solda MIG, tratadas em conjunto de banho químicos e
pintada com tinta epóxi.

Unid 1.800 290,70

8 Conjunto  escolar  infantil,  assento em polipropileno copolímero,  dimensões de
30mm de largura, 320mm de profundidade 4mm de espessura de parede com
cantos arredondados; Encosto em polipropileno copolímero injetado, dimensões
330mm de largura pr 185mm de altura, com espessura de parede de 3,5 mm.
Estrutura: aço industrial composto por pernas e travessas em tubos de secção
circular de 19,05mm e espessura de parede de 1,06 mm, e L'"s" fabricado em
tubo de secção quadrada 20x20mm e espessura  de  1,2mm.  tratamentos  de
banho químicos e pintura epóxi,  com ponteiras plásticas para acabamento no
padrão FNDE. Mesa fabricada pelo processo de injeção termosplástico, possui
tampo injetado em termosplástico  ABS virgem, com espessura de parede de
3,5mm, ângulos possibilitando a formação de círculos com 06 mesas. tampo,
dimensões 620mm base maior, 235mm na base menor e 465mm lateralmente.  A
mesa completa  apresenta uma altura total de 590mm

Unid 1.500 445,60

9 Conjunto  escolar  modelo  professor,  MESA -  Tampo em madeira  aglomerada
(MDP),  com  os  cantos  arredondados,  revestimento  superior  em  laminado
melamínico  de  alta  pressão  com  o  acabamento  texturizado  cor  CINZA,
revestimento  inferior  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  o
acabamento Frost cor BRANCA e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de
x 45mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio
com  tratamento  antiferruginoso  pó  fosfatização.  Ponteiras  e  sapatas  em
Polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa
longitudinal em tubo oblongo 29x58mm (CH16), travessa superior em tubo 1 1/4"
(CH 16) e pés confeccionados em tubo 1 1/2" (CH 16). CADEIRA Assento em
Polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente 530 x 458 x
790 de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio
com  tratamento  antiferruginoso  por  fosfatização.  Ponteiras,  sapatas  e
espaçadores do assento em Polipropileno copolímero virgem, com o símbolo
internacional  da reciclagem e afixado por  meio  de encaixe.  Estrutura  tubular
20,7mm

Unid 50 770,50

10 Estante de aço,  com 06 bandejas medidas 1980 x 920x 420, chapa 26mm. Unid 100 201,20
11 Mesa com 03 gavetas em MDP, formato retangular,  gavetas corrediças com

chave de segurança.  Puxadores cromados,  regulagem de altura,  traseiras de
15mm e fundos de gavetas 6mm, dimensões aproximadas 75cm x 78cm x 1,20m

Unid 100 479,70

12 Mesa de centro em MDP, tampo 25mm de espessura, medindo 1000 x 600 x
380mm.

Unid 50 391,30

13 Mesa de centro infantil,   que funciona como tampa para fechar as aberturas
formada pelo desenho dos conjuntos escolares infantil, são de polipropileno, com
3,5 mm de espessura mínima de parede, são encaixadas á estrutura da mesa e
fixada com parafusos auto atarraxantes para plásticos.

Unid 250 55,70

14 Mesa de refeitório infantil com encosto, com tampo retangular em fórmica com
borda em PVC e bancos com encosto em fórmica. Opções tamanho: 100 L x 70 P
- 150L x 70 P- 200 L x 70 P .Bancos medindo 200x70.Altura do Banco Altura do
chão ao assento: 33 cm . Altura da mesa: 66cm altura -Lugares: 8 - Modelos:
INFANTIL

Unid 10 2.878,40

15 Mesa estação de trabalho em L, 25mm de espessura, duas gavetas com chave,
medindo aproximadamente 1200 X 1200 X 600 X 600 X 740mm.

Unid 40 978,80

16 Mesa para computador, confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento
em perfil de PVC, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas
niveladoras, sem grade aparadora de papel. Opções de teclado com regulagem
de altura.

Unid 20 257,40
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17 Mesa para reunião redonda, estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com
diâmetro  19.05mm  e  espessura  de  1,5.  Mesa  formado  por  06  colunas
retangulares na horizontal em metalão 25 x 25 com fechamento interno em MDP
18 mm unindo o tampo aos pés, em perfil de aço, no formato esqui estampados e
dobrados pneumaticamente, tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior
sem uso de ponteiras, medindo 45,5 cm de comprimento x 6,0 cm de altura x 2,5
cm de largura, dotados em suas extremidades

Unid 30 875,60

18 Mesa reta em MDP 25mm de espessura, duas gavetas com chave, medindo
aproximadamente 1400 x 900 x 740mm.

Unid 110 778,20

19 Sofá 2 e 3 lugares em courinho com estrutura de madeira. Conj. 10 1.999,90

 
Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, em 27 de março de 2017.
 

Ilcka Leal Ramos
Presidente da CCl

PREGÃO PRESENCIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20170138/PP/012/2017-PMA/MA.

PROCESSO ADM. Nº   2394/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017-CCL
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20170138/PP/012/2017-PMA/MA.
 
Aos 03 dias do mês de abril do ano de 2017, o MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia,
inscrita no CNPJ n° 07.000.268/0001-72, com sede na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA,
neste ato representado pelo prefeito municipal,  Sr.  Juscelino Oliveira e Silva, portador do CPF nº 872.642.008-25, resolvem
registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, sob o regime de compras
pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para eventual  contratação de pessoa(s)  jurídica(s)  para fornecimento de fogões,
liquidificadores e Bebedouros industriais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, a teor do disposto na Lei Federal nº
10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 135/2015, Decreto Municipal nº 136/2015 
aplicando-se,  subsidiariamente,  no  que couberam,  a  Lei  Federal  nº  8.666/93,  a  Lei  Complementar  nº  123/06  e  alterações
posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:
 

FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:1.

 
Nome empresarial: IBARAKI DISTRIBUIDORA EIRELE – ME
CNPJ nº: 23.065.999/0001-52
Endereço: Av. Davi Alves Silva, nº 431, Bairro União, Davinópolis/MA.
(DDD) Telefone: (99) 99144-8096, (99) 99184-1915
E-mail: ibaraki@outlook.com.br
Representante legal: EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR
CPF nº: 655.254.423-53
Item Descrição Marca Unidade Quant.  

P .  U n i t á r i o
R e g i s t r a d o
(R$)

P. Total
R e g i s t r a d o
(R$)
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1 FOGAO  INDUSTRIAL  06  BOCAS
COM FORNO DE BAIXA PRESSAO
- Especificação: Fogão industrial 06
bocas com forno de baixa pressão -
utilização em cozinhas indústrias e
restaurantes  -  3  Queimadores
Duplos e 3 Queimadores Simples -
Altíssima Qualidade - Garantia de 6
meses - Medidas interna do Forno:
A30xL57xC55 - Medidas do Fogão
altura  0,80  cm  profundidade  0,74
cm largura 1.00m

Só Aço Unid 17 1.480,00 25.160,00

 Valor Total R$   25.160,00

 
 

Nome empresarial: IMPEL – IMPERATRIZ PAPEIS E COMPERCIO LDA - EPP
CNPJ nº: 05.574.795/0001-65
Endereço: Rua Godofredo Viana, nº 715, Térreo, Centro, Imperatriz - MA
(DDD) Telefone: (99) 3525-5406, (99) 3525-5406
E-mail: imperatrizpapeis@ig.com.br
Representante legal: José Ancelmo de Souza
CPF nº: 060.098.831-72
Item Descrição Marca Unidade Quant.  

P.  Un i tá r io
R e g i s t r a d o
(R$)

P. Total
R e g i s t r a d o
(R$)

2 LIQUIDIFICADOR 25 LITROS,  AÇO
INOX  -  Especificação:  Liquidificador
25 litros, copo em aço inox e tampa
em  a lumín io  repuxado,  base
antiderrapante  e  com  trava  de
segurança,  Tensão:  127  V  220V;
Cavalete:  Tubolar  (1.1/4");  Tampa:
Alumínio repuxado; Copo: Aço Inox;
P o t e n c i a :  1 , 5  C V  /  1 9 0 0 W ;
Profundidade  do  copo:  635mm;
Frequência:  60  Hz;  Consumo  1,9
kW/H; Altura 1270mm; Peso:24.800kg
e Rotaçao:3.500 rpm.

Metvisa Unid 11 2.110,00 23.210,00

 Valor Total R$   23.210,00

 
 

Nome empresarial: LA MÓVEIS COMÉRCIO LTDA- ME
CNPJ nº: 18.056.740/0001-05
Endereço: Rua Bonaire, nº 74, Centro, Açailândia - MA
(DDD) Telefone: (99) 99139-3755
E-mail:
Representante legal: Maria Poliana da Silva
CPF nº: 861.427.043-72
Item Descrição Marca Unidade Quant.  

P.  Uni tár io
R e g i s t r a d o
(R$)

P. Total
R e g i s t r a d o
(R$)

mailto:imperatrizpapeis@ig.com.br
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3 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS
4  TORNEIRAS  -  Espec i f i cação  :
Bebedouro  industr ia l  com  vazão
aproximada  de  200  litros  de  agua/hora,
gabinete  em  aço  carbono  e  pintura
branca,  aço  inoxidável  ou  em  fibra  de
vidro,  reservatório  para  agua  em  aço
inoxidável, isolamento térmico, serpentina
em aço inox interna. 04 torneiras frontais
em aço inox; aparador frontal de agua em
aço inox com sistema de drenagem. Filtro
interno  composto  de  carvão  ativado  e
celulose. Dimensões aproximadas: altura:
150 cm; largura: 120 cm; profundidade ate
80 cm. Potencia 127 W. Fabricado com
compressor hermético e gás ecológico e
certificação INMETRO.

Só Aço Unid 7 2.575,00 18.025,00

 Valor Total R$   18.025,00

Valor total Registrado R$ 66.395,00 (Sessenta e seis mil, trezentos e noventa e cincoreais)
1.1 A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os equipamentos, de acordo com as
especificações, durante o período de vigência desta Ata.
 

DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO2.

2.1  O  ajuste  com fornecedor  registrado  será  formalizado pela  Contratante,  mediante  assinatura  de  Termo de  Contrato  ou
instrumento equivalente, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial n°. 012/2017.
2.2 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato ou documento equivalente, decorrente desta
Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Presencial n°. 012/2017.
2.3 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.
2.4 A entrega do(s) item(s) deverá ser efetuada após a respectiva assinatura do contrato ou documento equivalente.

DA VALIDADE DA ATA3.

3.1 A validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, e consequente
publicação na imprensa oficial.

DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS4.

4.1 A Prefeitura Municipal de Açailândia adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente
Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições
de fornecimento.
4.2 Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas,
de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os
preços praticados no mercado sofrerem redução.
4.3 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente,
poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
4.4 A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a
ocorrência do fato.
4.5 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas fiscais de aquisição de
matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão.
4.6 Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de formulação da
Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total
pactuado.
4.7 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados.
4.8 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado,  o  Contratante  poderá convocar  o  fornecedor,  visando à negociação para redução de preços e  sua
adequação ao praticado pelo mercado.
4.9 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
4.10 Na hipótese do subitem anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
4.11 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I  -  Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
4.12 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
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medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

DOS USUÁRIOS5.

5.1 Nos termos do art. 22º do Decreto nº 135/2015, desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços,
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, de acordo com as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº
135/2015.
5.1.1 Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto Municipal n.º 135/2015, o quantitativo decorrente das adesões à
Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo  do quantitativo de cada item registrado para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
5.1.2. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização do órgão
gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de
vigência da ata.
5.1.3. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços. 
5.2 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os bens registrados dos fornecedores constantes da Ata de Registro de
Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los, observado o disposto no subitem 5.3.
5.3 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de fornecimento, quando, na hipótese
de que trata o subitem 6.2, do processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado.

DO CANCELAMENTO6.

6.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa, quando:

a) - descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao1.
Registro de Preços;
b) - não assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,2.
sem justificativa aceitável;
c) - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou3.
d) - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520,4.
de 2002.
e)  -  forem observadas razões de interesse público, nos termos do art.  78, inciso XII,  da Lei nº 8.666/93, desde que5.
devidamente comprovadas;

6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” deste item, será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.3. 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:

a) - por razão de interesse público; ou1.
b) - a pedido do fornecedor2.
DAS CONDIÇÕES GERAIS3.

7.1 As condições gerais do fornecimento dos bens, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da
Administração e do(s) fornecedor(es) registrado(s), sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência.
7.2  As condições de entrega e recebimento,  faturamento,  pagamento,  garantia,  penalizações e  sanções,  as  obrigações da
Administração e do fornecedor registrado, e outras expressamente relacionadas no Edital do Pregão Presencial nº 012/2017 e seus
Anexos, constante do Processo Administrativo nº 2394/2017 integram a presente Ata de Registro de Preços, independentemente
de sua transcrição.

DA DIVULGAÇÃO E ASSINATURA8.

8.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, 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 20
(vinte) dias daquela data.
8.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se houver).
 

DO FORO9.

9.1 Fica eleito o Foro do Município de Açailândia, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente
compromisso.
E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em
03 (três) vias de igual teor.
Açailândia/MA, 03 de Abril de 2017.
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MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA Juscelino Oliveira e Silva Prefeito Municipal CPF nº
872.642.008-25
 
 DETENTORA DO REGISTRO:
 
IBARAKI DISTRIBUIDORA EIRELE – ME
CNPJ nº: 23.065.999/0001-52
Evandro Campelo Almeida Junior
Representante legal
CPF nº: 655.254.423-53
 
 
IMPEL – IMPERATRIZ PAPEIS E COMÉRCIO LTDA - EPP
CNPJ nº: 05.574.795/0001-65
José Ancelmo de Souza
Representante legal
CPF nº: 060.098.831-72
 
 
LA MÓVEIS COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ nº: 18.056.740/0001-05
Maria Poliana da Silva
Representante legal
CPF nº: 861.427.043-72

SAAE

PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 – REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Açailândia - SAAE –
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº
134/15, Decreto Municipal nº 135/15, Decreto Municipal nº 136/15 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, fará realizar às 08:30hs (oito horas e trinta minutos) do dia 14 de abril de 2017, licitação na modalidade
Pregão Presencial , para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s)
para Prestação de Serviços de Manutenção em Poços, Bombeadores, Motores e Painéis Elétricos, Manutenção das Subestações
elétrica de baixa  tensão e linhas adutoras nas áreas dos poços de interesse desta Autarquia. A presente licitação será realizada na
sala de reunião do SAAE, situada na Rua 26, Quadra 02, Lote 07, Brasil Novo, Cep 65.930-000, Açailândia (MA) e será presidida
pelo pregoeiro desta Autarquia Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a
6ª  feira,  no  horário  das  08:00hs  (oito  horas)  às  12:00hs  (doze  horas)  e  no  sítio  oficial  deste  poder  executivo  –
www.acailandia.ma.gov.br,  onde  poderão  ser  consultados  ou  obtidos  gratuitamente.  Esclarecimentos  adicionais,  no  mesmo
endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3538-8535. Açailândia (MA), 03 de abril de 2017. Francisco Alves Prudêncio. Pregoeiro.
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 – REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Açailândia - SAAE –
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº
134/15, Decreto Municipal nº 135/15, Decreto Municipal nº 136/15 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores,  fará realizar  às 10:00hs (dês horas)  do dia 14 de abril  de 2017,  licitação na modalidade Pregão
Presencial, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
fornecimento de Materiais e Equipamentos como: Bomba, Bombeadores, Painéis e Peças, utilizados nos poços de distribuição de
água de interesse desta Autarquia. A presente licitação será realizada na sala de reunião do SAAE, situada na Rua 26, Quadra 02,
Lote 07, Brasil Novo, Cep 65.930-000, Açailândia (MA) e será presidida pelo pregoeiro desta Autarquia Municipal. O edital e seus
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs
(doze horas) e no sítio oficial  deste poder executivo – www.acailandia.ma.gov.br,  onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3538-8535. Açailândia (MA), 03 de abril
de 2017. Francisco Alves Prudêncio. Pregoeiro.
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Diário Oficial do Município
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 441, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015

Avenida Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nações
CEP: 65930-000 - Açailândia-MA

www.acailandia.ma.gov.br
 

 

Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal

Wilton de Sousa Lima
Assessor Especial de

Comunicação

Saulo Roberto Oliveira Vieira
Procurador Geral do Município
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