
vos), ao Contrato no 37Â/2015, objetivando a Coútrataçâo de empresa
csp€ciali2ada para prestaçào de serviços de construção de uma escolâ
com 4 salas no Povoado Bacabeira no Município de Turilândia-MA.
rcprescntando o acréscimo de 24.99%. AMPARO LECAL:Àt 65 da
LEI N" 8.ó66/91 e suas âlreraçôcs posterioÍes. I URlLÀNDIA'VA,
26 de agosto de 2019. ASSINÂ]'URÁ: ALBERTO MAGNO SER-
RÀO MENDES, Prefeito Municipal de Turilândia-MA; ANDER-
SON WESLEY LIMA MATOS - Repres€ntaíte Legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ.MA

EXTRATO DE ADITIVO. CONTRATAITÍIE: Furxlo Municipal de

Saúde de IÍnpeÍatriz. CONTRATADA HIDROZON COMÉRCIO E
sERl'rÇOS LTDA-DPP. PREGÀO PRESENCIAL N". 063/2018.
PROCESSO: n' 11.01.172'l l2ol'1. CONTR/fiO N" l9li 2018. OB
JETO: ContÍatação de empresa prestadora de serviços dc instalação
manutenção. assistência técnica, operaçào diária e manutençào em
caÍáter pr€\;entivo e corretivo, com fomecimento integral de peças.

materiais, mào de obra e componentes dos apaÍelhos de condiciona-
mento de aÍ ripo "slipt". ar condiciooado dejanela, geladeiras, freezcr.
frigobares, bebedouros e cortioa de ar tipo "split", destinados a aten-

v dcr as necessidades das coordenações da secrctaria municipâl de saú-

de. DÂTA DE ÂSSINATURÂ DO TERIIO ADITIVO: 73108120t9.

ADITwO 02: '0 presente termo aditivo tem por objeto: I- Inserçào de

cláusula^s ao coítrato, conforme Termo de Ajuste de Condutâ, âssinâdo

em 14 de MâÍço de 2019. II-E prorÍogaÉo da vigêÍrcia do conu'ato em
epigafe, coofoIme aí. 57, tr da lai n' 8.66í93. pam o dia 23108/2020".

Ordenador de Despesas/SEMUS ALAIR BATISTA FIRMIANO.

RESEI{IIA DE ADITIVO DE CO\TRATO. RESENHA-DO QUAR.
TO TERMO ADITTVO AO CONTRATO N" 62I2OI8.PARTES:
CONTRATO DE PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS. QUE ENTRE
SI CELEB&{M. DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÀO VICENTE DE FÉRRER,/MA. E DE OUTRO LADO, A
EMPRESA DMAIS CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 06.21 1 .864/0001-39. OB-
JETO: Prorrogar por mais 03 (n€s) meses a vigência do contrato n'
6212018 objetivando a prestâção de serviços de conclusão da obrâ

de coústrução de 0l escola com 02 salas dc aula no Povoado Chega

Tudo e construção de 0l escola com 01 sala no Povoado Monte 
^i-v rcs. no Municipio dc São Viccntc Férrcr, com inicio a panir dc l5 dc

agostode2019a 14 dc novembro dc 2019. 
^MP 

RO LEGALTÂRT.
57 DA LEI N" 8.666/93. SÃO VICENTE DE FERRERMA. ]3 DE

^cosTo 
DE 2019. ASSTN-ATURA: CONCEIÇÂO DE MÀRI PE-

R-EIRA CASTRO Prefeila Münicipal de Sào vicente d€ FérreÍMa;
FRÁNCMLDO DE SOUSA COSTA - RepÍesentaDte Legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
FÉRREwMA

ATAS

PRE,FEITURA MUNICIPAI, DE SÀO BERNARDO - M^

^TA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 014/2019- PRECÃO PRE-

SENCIAI- SRP N' OI7/20I9 PROCESSO ADMINISTRÁTIVO
N".201m7001. VALIDADE: 12 (doze) mcscs conlados a partir da

data de sllâ publicação no Diário Oficial do Eslado do Maranhão. Pclo
prcscdte instruÍrento, o Municipio de São Bernârdo, Esudo do Mara-
nhão, com sede administrativa, na Prefeitum Municipal, localizada na

Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863-Centro-São Bernardo-Ma,
irscrito no CNPJ sob o u".06.125.189/0001-88. representâdo neste

4. DO CONTRATO 4.1 - O pÍeço â quântidâde e a especificaçâo dos serviços/pÍodutos registrados tresta Ata eocotrtram-se indicados na tabela

abaixo:

PM . Fr)LliÀ No

ato pclo Secretário de Sr MANOEL DE JESU
DE SOUSA portador do
72, RESOLVE, registrar emprcsa: LLLO LTMPREEN-
DIMINTOS L COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 30.302.63I/000 I -26.
estabelecidâ na Rua Pcru n" 45 - Divinéia - São luiVMA, neste âto
representado pclo Sr. José Mario ljunado Soú4 CL 029657742ü)5-
6 GESP-MA e CPF: 404.'112.903-53, .esidente e domiciliado ía ci-
dade de São LuisMA, nas quantidades ostimadas na secção quatro
desh Ara de Registro de Preços, de acondo com a classificaçâo por
elas alcançada por item, atendendo as condiçôes previstas no instru-
mento convocatorio e as constantes desfa Ata de Registro de Preços,

sujeitando.se as partes às normas coNtanl€s da Lei n". 8.6ó6193, L€i
n". 10.520/2002, L€i ComplementâÍ n". 1232006 e suas alterações,
e em conformidâde com âs disposições a seguir: 1. DO OBJETO:
LI - 

^ 
prescÍrtc licitação tcm por objcm o Rcgistro de PÍoços psrâ

futura e eventual Co[tratação. de empresa para execução dos serviços

de conserto de mobiliários e carteira.s escolares com reposição de pe-

ças, atrarés do SISTEMA DB RtrGtSTRO DE PR-EÇOS. destinados
ao atendimento das Secretadas da Prcfeitura Mmicipais do Muni-
cipio de São BemaÍdo - MA, co[forme condiçõ€s e especifrcâções

constrantes nesta Ata, no Edital e seus anexos. L I .l -Este instrumento
não obriga aos ÓRCÀOS/ENTIDADES a firmiúem conh?taçõ$ nas

quantidades esúmadas, podendo ocorÍeÍ licitações especifrcas para

aquisição do(s), obedecidas a tegislaçâo pertineote, sendo asseguÍada

ao detentor do registro a preferência de fomecimento, em igualdade

de condiçôes. 2. ÀDESÀO DE ORGÀOS \ÃO PARTICIPANTES
2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, podená ser

utilizada por qualquer óÍgão ou entidrde da Administração inclusive
autarquias federais, e.staduais ou municipais dc órgãos públicos, esta-

tais ou ainda dc rcgime Fóprio que nâo teoha pâÍticipado do ccrtamc

licilatório mediante prcviaconsulta ao órgão gcrcnciador. 2.2 - Os ór-
gãos e cntidâdcs que não paíicipaÍam do registro de prcços, quando

desejarem fazer uso da Atâ de Registro de PreçÁs, deverão manifestar

seu iotEresse junto ao órgâo gerencisdoÍ da Ata, para que este indi-
que o§ po§§ivei§ fornecedores e rcspectivos preços â §eÍem prâticâ-

dos, obedeçida a ordem de classificação. 2.3 - Cab€rá âo fomecedor

bencficiário da Ata de Registro de keços. obseÍvadâs as condições

nela estabelaridas, optar pela âceitâçào ou não do fomecime o, in-
dependentemente dos qusntitstivos registrados em Ata, desde que o

fornecimento não prejudique as obrigações anlcriormeÍrte assumidas.

2.4 - As aquisições ou contràtaçõ€s adicionais, oão poderão exceder,

por órgão ou poÍ entidade. a 50% (cinquenta poÍ cento) dos quantita-

tivos registÍados naAta dc Registro dc Preços durante sua vigência, c

ainda o quantitôtivo dccorrcnte das adcsões à ata dc registro de preços

não podcni cxccder. na totalidade, ao dobro do quantilalivo dc cada

item registâdo na ata de registro dc preços para o órgâo gerencia-

dor ç para os órgãos panicipantes, independentemeíte do número de

ôÍgãos não participatrtes que, desde que devidamente comprovada â

vantagcm e o cumpÍimento das exigências da legislação vigênte. 3'
DA CERÊNCIA DA PRESENTE AIA DE RECISTRO DE PRE-

çOS. 3.1 - O gerenciâmento deste insEuoento cóeÉ a Prefeitura

Municipal de Sào Bemardo - MA. 3.2 - A Presente Ata terá validade

de l2 (doze) meses, contados a pa r d€ sua publicação no Jomal Ofi-
cial do Estado,A,ÍA. 3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÃOSNNTIDADES
participántes desta Âta de Registro de Preços 5âo: Gabiíete do Pre
fcito; Secrctaria MuÍricipal dc Obras Ínfracstrutum Uôana c Rural;

SecÍctaria Municipal de Mcio 
^mbiente 

Desenvolvimcnto Urbâno c

RuÍal; SecretÂria Municipal dc Educação; Secretaria Municipal de

^dministração; 
SecÍetaria Municipal de Âdminist-êção: Secretaria

Municipal de Finaüças e Platrejamento: Secretaria de Assistência e

D€senvolvimeflto Sociâl; Secr€taria de Cultura, Esportes e Lazer;

SERvIÇO DESCRIÇÁo QUANT \,..UNIT \:TOTAI-

PINTURAS DE BEBEDOUROS E FRIGOBAR Rel-orma com lixamento e pinturas cm geml: r 800 67,40 r2t.320,00

QUÂRTA-FETRA, 04 . SETEMBRO . 20I9 D.O.

nÍ
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5. DA ENTREGÀ 5.1 - Os itens rcgist'ados deverâo ser execula-

\-los conforme temo de referencia do Edital de forma fracionada (se

necessário) e conforme forem solicitados pelo setor coÍÍrp€tente. 5.2
O prazo máximo para entÍega se.á diáÍio coBforme solicitação e pe-

dido efetuado peto departametrto de compras da Prefcitura Municipal
de sào Bemardo - MA. 6. DAS OBRJGAÇÕES DA CONTRA-
TADA. ó.1 - Executar o sewiços com fomerimento de peças denúo
dos padrões estabelecidos pela Prefeituro Municipal, de acodo com
as especiflcações do edital, resporsabilizado-se por evetrtüais pre-
ju2os decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.
6.2 Prestâr os esclaÍecimentos que forcm solicitados pela Prefeiturà
Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontâmetrte, bem
como dar ciêrrcia mediatamente e por escrito, de qualquer anorma-
lidade que rerifica quando da e\ecuçâo dos atos de sui! responsa-
bilidade; 6.3 - Proúover todos os meios necessários à garantia da

plena opcracionalidade do fornecimento, inclusive coruiderados os

casos de greve ou pamlisaçào de qualquer naturcza; 6.4 - A falta dc
quaisqucr itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço re-
gistrado, aão poderá ser alegada como motivo de força maior para o
atraso, má exccução ou inexecu$o dos serviços objeto deste edital e
não a eximiú das penalidâdes aque esta sujeita pelo não cumprirnen-
to dos prazos e demais condiçôes aqui estabelecidas; 6.5 Comunicar
imediatamente a Prcfeirura Mrmicipal qualquer alte!'ação ocorrida no

- ,edereço. conta bancária e outrasjulgadas necess'árias para o recebi-

-meoto de correspoódenciâ; 6.6 - respeitâr e fazer cumprir a legislaçào
de segurança e Admioishação no Eabalho, pÍevistas nas normas regu-

lamentÂdoras pertinefltes; 6.7 FiscalizÂr o perfeito cumprimento do
fornecimento a que se obrigorl cabendo-lhe, integralmente, os ônus

decorrentes. Tal frscalizáção dar-se-á iÍdependetrtementc da quc seÍá
exercida por esta Prefcitura; 6.8 Indenizar tercciros e/ou à pópria
Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalizaçâo de sua par-

te, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo

a contÍatada adotaÍ todas as medidas prel entiÍas. com frel obsen ân-

cia à exigências das autoridâdes competcntes e à disposiçô€s lcgais
vigontes: 6.9 - A confatada fioará obrigada a aceitar. rll§ mesmas

condições desúe edilal. os acrescioos ou supre§sões que se fizerem
necessárias, até o limitc de 259lo (vinte e cincoporcento) do valot ini-
cial atualizado do ójeto adjudicâdo, devendo supÍessões âcima dessc

limite ser Íesultantes de acGdo eítÍe as pades;6.10 - Fomecer os

produtovserviços, conforme estipulâdo neste edit8l e de acordo com
â lrÍoposta aprcsentada; 6.1I - O atraso na execuçâo caberá penalitla-
de e sâíções pÍevistas no item 12 da pÍesente Ata. 7. DÀS OBRJGA-
ÇÕES DA CONTRATAI\iTE: 7.I Convocar a licitante vencedorâ
para a retirada da Ordern de Fornecimento dos itens rcgistrados;7.2

Fomecer à empresa a ser contÉtadâ todas as informaçôes e esclaac-

cimentos que venham a ser solicitados relativâmelte ao objeto dcst§
Editâl; 7.3 - EfetuaÍ o pagamento á empresa Íras coíldições estabclc-
cidas neste Edital: 7.1 - Notificar poÍ êscrito. à empresa contrabda-

Ptí .FoarÀit;

todÂ e qualquer irÍegularidade corLstatada durante o recebimenlo do
objeto; 7.5 - Neúum pagamento será efetuado à empresa delentora
do registÍ§, enqwmto p€ndente de liquidação e qualquer obrigação.

Esse fato nâo seá gerador dc direito a reajustamento de preços ou â
anralização monetá.ia; 7.6 - Nâo h-aveni, sob hipótese alguma, paga-

mento antecipado; 7.7 Fiscalizar a execução dâs obrigações assu-

midas pelo contratado. 8. DO PAGAMENTO: 8.1 - O pagamento

s€ni etituâdo aré l0 dias após a emissâo da nota fiscal devidamorte
atestada pela Secreiaria rcsponsável; 8.2 - O Contratado/fomecedor
deveni indicar no corpo da Nota Fiscayfaturâ, descrição do item for-
necido. de acordo com o especiâcado no Aoexo I e sua proposta de
prego. 8.3 - Caso constatado alguma irÍegulaÍidade nas notas fiscais/
faturas, estas serão devolvidas ao fomecedor, para as necessárias cor-
reções, com as informaçôes que motivamm sua rejeição, sendo o pa-
gamento rcalizado eós a Íeaprgsenbção das notâs frscais/faturas. 8.4

- Neúum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO
das suas responsabilidades e obrigaçôes, nem implicará aceitação de-
fi[iti\ a do fom€cioento. 8.5 - O Contratalte não ef€tuará pagamento

de tifulo descoítado, ou por meio de cotrança em banco, bem como,
os que forem negociados com terceiros por intermodio da operação
de "factoring'; 8.6 As despesas bancfuias deconentes de tÍansfe-
rêDcia de valorss p:úa outÍts pmçâs serào de rcsponsabilidâdes do

Contsatâdo. 9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 9.1 - Os
preços registrados manteÍ-se-ão inalterÂdos pelo peÍiodo de vigêícia
da presente Atâ, admitida a revisâo no caso de desequilíbrio da equa-

çâo econômico financeira inicial deste instrunento a partí de deter-
minação muoicipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual

determinado. 9.2 Os preços registrados que sofrerem revisão nào
poderâo ultrapassar os preços praticados oo mercado. mantendo-se a

diferença peÍc€ntual apurâdâ entÍe o valor oÍiginalmente coístante da

pmpostâ e aquele vigcnte no mercâdo à época do registm; 9.3 - Caso

o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a

Prefeitura solicitará ao fomecedor, mediante conespondênciâ, Íedu-

çào do preço registrado, de forma a adeqúJâ. 9.4 Fracassada a ne-
gociação com o primeiro colocado a Prefeihrra podeú rescüdir esta

Ata e convocar, nos termos da legislação vigeÍte, e pelo preço da pri_

meira, as dçmais eÍnpresas com pÍsços registrados, cabendo rescisão

desla ata dc registro de preços e nova licitação ern caso de fracasm na

negociação. 9.5 Será considerado compativeis com os de mercado

os prcços registradm que forern iguais ou inferiores à média daqueles

apurados pela Prefeitura. 10, DO CAIIICELAMENIO DAATA DE
REGISTRO Df, PREÇOS. 10.1 - A presente Ata de Registro de

Preços poderá ser canccladâ de pleno direito. nas seguintes situaç&s;
s) Quândo o fomecedor nâo cumprir com as obrigâçôes constanles

ío Editâl e nessa Ata de Registro de Preços; b) Quândo o fomecedor

der causa a rescisâo admiíist àtiva dâ Nota de Empenho decorrente

deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XlI,
XVII e X\rlII do âfl. 78 da Lei 8.6ó6/93; c) em qualquer hipóteses dc

D.O. PUBLICAÇÔES DE TERCEIROS

21 TROCA DE TORNI]IRAS BEBtsDOL]ROS 68.500.00

QT]ARTA-FEIR{, O,í

não for vel conserto.
Fazer troca de tomeiras que apresentarem defei

22
TROCA DE GAS DE BEBEDOUROS E
FRIGOBAR

Trocâ de gás com gâÍântia de 12 meses 2000 t22,N 244.000.00

23
Faner toda a limpezrs do copo e de seus frltros

assim como a limpeza dos condensadores
2500 73.750,00

LIMPEZA INTERNA COM DESMONIAGEM
DE BEBEDOURO

24
MANUTENÇÀO GERÁI DE VENTILADOR
TIPO COLIJNA

Colocar ólco de mríquina na parte móvel do sistema
giratório do ventilador, limpar e colocar antiferru-
gem na pane metálica. subatiruir a gmxa na caixa

giratória Faze limpeza periodicâ

1000 7l,00 142.000.00

25
MANUTENÇÀO GERÁL DE FOGÀO DE 4
BOCAS

Limpeza em geml, desentupimento dos brcos e
limpezas do fomo.

r500 72,00 108.000,00

MANUTENÇÀO GERAL CAFETEIRA
IN'DUSTRIAL

A maoutcnçâo deve scr feita pam prcvenir o zurgi-
metrto de avarias.

r000 t70.m 170.000.00

800 I17,00 93.600,002'1 MANUTENÇÀO GERÂL MICROONDAS Forno não furcion4 painel não acende

TROCA DE BORRACI]A T]MFRIGOBAR
Troca de borracha quando a vedação estiver com-

pÍornetida ou desgastad!.
1000 77.00 72.000.00

VÂLOR TOTAL R$: I .093- 170,00 ( um milhão e novedtâ e tíês mil cento e seteota reais)

26
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execução total ou pârcial da requisiçào/pedido dos produtos decor-
rente deste registro; d) os preços regist-ados se aprcsentarcm supe-
rioEs aos praticados tro mercado; e) por razões de iíteresse público
devidamentg demomtradas e jusi6cadas: f) descumprir qualquer dos
itens da cláusula sexta ou sétima. 10.2 - Ocorrendo cancelameÍrto do
preço registrado, o fomecedor s€rá informado por conespondênci4
a qual será juntada ao procasso administrâtivo da presente Ata. 10.3

- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endercço do for-
nec€dor, a comuricação s€rá feits por publ-icâçâo no Jomal Ofrcial do
Estado/MÂ, considemndcse câncelado o pre4o registado a panir da
última publicação. 10.4 A solicitação do fomecedo{ pâm cancelâ-
mento dos preços registrados podená nâo ser aceitâ pela Prefeitura, fa-
cultatrdo-se a ests neste caso, â aplicâçâo das peoalidades previstas no
Edital. 10.5 - Iüvcndo o calcelamento do preço regÀtrado, cessarào

todas as atividades do Fomecedor. relativas ao fomecimento do item.
10.6 - Caso a Prcfeitura não se utilize da prenogativa de cancelar
csta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua exetução e,/

ou sustrr o pâgarneíto dâs fâtuÍâs, até que o Fomecedor cumpra in-
tegralmcnte a condição cort.atual inftingida- Io.?-AAta dc Registro
de Preços será cancelada automalicâmente nâs seguintes hipótescs:
a) Por decurso de prazo de validade; ll.l-Os pÍrços apresentados

vna pÍoposta devcm inclut todos os custos e despesas, tais como:
custos di.etos e ind etos, Fibutos incidentes, taxa de administra-

ção, serviços, eocargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e

outros necessáÍios ao cumprimedto integral do objeto desta Atâ de

RegistÍos de Prcços. f2. DAS PENALIDÁDES. l2.l - O descum-
primento injustifrcado das obÍigaçõ€s assumidas nos tçÍmos deste

editat, sujeita à contratâda a multâs, consosíte o caput e §§ do aÍL
86 dâ Lei 8.66í93, trcidentes sobrc o valor da Nota de Empeúo.
na forma seguintc: a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02olo (dois
por centoX b) a paíir do 6" (sexto) âté o limite do l{F (dêcimo)
dia, multa de 04olo (quatro po. cento), caracterizando-se a inexecuçâo
total dâ obrigação a partir do I l" (decimo primeiro) dia de atÍaso.

12.2 - Sem prejuízo das sançôes cominadas no art. 87, I. lll e tV da

Lei 8.666191, pela inexecução total ou p&cial do objeto adjudica-
do, o Município dc São Bcrnardo, atrâvés dâ Secretâria Municipal
de Administração poderá, garantida a pÉvia e ampla defesa, aplicar
à Coftràtada multa de até loyo (dez por crnto) sobre o valor adjudi-
cado; 12.3 - Se a adjudicâtária recusar-se â retiÍara nota de empeúo
injustificadamente ou se não aprEsentâr situaçâo ÍegulaÍ no aüo da
feitura da mesma garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á âs

seguintcs penalidades: 12.3. 1. Multâ de at l0olo (dez por cento) so-

bre o valor adjudicado; 12.3.2. Suspcosâo temponíria de participar

\/, de licitâções e impedimento de contatar com o Municipio de São

Bemardo, por pmzo de até 02 (dois) ânos, e, 12.3.3. Dcclamção de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminisrtaçâo hiblica
Municipal. 12.4 - A licitante, adjudicatâia ou contÍâtâda que deixar
de eÀtregar ou aprcsentaÍ documentação falsa exigida para o ceíame,
ensejar o aetârdamento da execução de seu objeto, dão maDtiver â

propostÂ, falhar ou fraudar üa execução do contrato, compoÍtar sc

de modo inidôrco ou cometer fraude frscal. gdantida pÉ\'ia e anpla
defesa. frcará impedida de licitar e contratar com o Município pelo
pmzo de até cinco ânos e, se for o caso, o Municipio de Sâo Bernardo

solicitará o seu descrederrciamento do Cadastro de Fomecedores do
Estado por igual periodo, sem prejuizo dâ ação peúâl coÍespondeúe
na forma dâ lei; 12.5 A multa eveínraltuente imposta à contratada

será autoÍnatisaÍrente descontada da fatura a que fzerjus. acrescida
de iuros moÉtórios de lyo (um por ce[to) ao mês. Caso a contratadâ
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não teúa nmhum valor Mini;i-
pal de Sâo Beraardo ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contados de sua in(imação, pârâ efetüâi o pagamento da multâ,
AÉs esse pÍazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encaÍninhâdos ao órgão competcnte paia que sejâ inscrita nâ divida
ativâ do Municipio, podendo, ainda a Prefeinra proceder à cobrança
judiciâl da multâ; 12.6 As oultas previstas nesta seção não eximem
a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou pre.juizos
que seu ato puoível veúâ câusar so Muricipiode São Bemardo. 12.7

- Se a CoDtratâdâ Dão proceder ao recolhimento da multÂ no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por pâíe da Secretâria
Municipal de Adminislração e Planejamento, o respectivo valor será

descontado dos cÉditos que ejta possuir com a Secretaria Municilnl
de Administraçâo, e, se eíes não foreD suficientes, o r-alor quc sobe-
jar será encamiúado para inscriçào em Divida Ativa e execução pela
Procuradoria Geral do Muaicipio; 12.8-Doatoque aplicar penalidade
câberá rccuÍso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciêocia
da intimâção, podendo a Administração reconsidemr sua decisâo ou
osssc prazo encâminhi-lâ devidâmente informada pâra a apreciâção
e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 13. DOS ILICITOS
PENAIS. l3.l-As in.frações pcnds tipifrcadas na Lei 8.666/93 se-
rão objeto de processo judicial da forma legalmente prcüsta, sern
prcjuizo das demais cominações apliúveis. 14. DOS Rf,CURSOS
ORÇAMENTARIOS: 14.1-As dospesas decorentes das contrata-

çôes oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à coota
de dotâÉo oÍç&nedtária do aúo em curso, ou das dcmais que possarn

vir a aderir a presente Atâ, ás quais serão elencadâs em momento
oportuno: 15. DAS DISPOSIÇÔES FINAIS. 15.t -As pdres Íicam.
airüa, adstritas às seguintes disposições: I - Todas as alteraçôes que

se fizerem necessárias sôrão regists das por htermàCio de la\Íatura
dc termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. Il-vinculam-
se a esta Ata paÍa fins de analise Iecnica. juridica e decisão superior
o Editâl dc PÍegâo n'. 017/2019 e seus anexos e as propostas das

licitantes classifrcadrs. III-E vedsdo caucionar ou utilizar o contrato
decoÍrcnte do presente regisuo pa_a qualçer operaçâo finoceira. sem

previÂ e expÍessâ antorizaçâo dâ Prefeitura. 16. DO FORO. 16.l -As par-

tes co{rtratantes elegem o Forc da Comaca de São Bemando, Estado do

MaÍanbâo, como competente pam didmir quaisqu€r qu€stões oriundas
do preserte contrato, inclusive os casos omissos, que nào püervn ser re-

solvidos pela via administativa rEnunciâído a qualqueÍ outro, Íror mais
pririlegiado que seja- 16.2 - e por estaem de acodo. as põte,s frrm@
â pÍese e Ala, em 03 (t'es) üas de igual teor e forma para um ú efeito

tegal. fioando uma r ia rquir ada da sede da CONTRATANTE. na forma
doArt.60 da Lei 8.666/93. São Bemardo-MA,27 de agosto de20l9.
Manoel de Jesus Silva de Sousa-Secretário de Administràção

EmpÍesa com Preços Regishados:
ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 30.302.ó3110001-26
Jose Mario Furtado Souzâ
CI: 029657?42005-6 GESP-MA
CPF: 404.772.903-53
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EXTRÂIO DE ATA DE REGISTRO DE PRÊÇOS N'. O I ]/2O I9.PREGÀO PRESENCIAL SRP N'. O I712019 - PROCESSO ADMINISTRA.
TM N". 201907001 .cPL, âfaves dâ SecrcLiria de AdmiÍristr-ação , vem Registrar os Proços para futura e eventual contmtação de serviços

de conseno de mobiliários e caÍoras escolarcs com Íeposiçâo de peças, para âtender as Seúetarias da PÍefeitura municipal dê São Bemardo

- MA, PRxcÂo PRESENCIAI n'. 0172019/SRP- Sessão: 21108/2019 à§ 08:00hs Prcgoeira: Eliza dos S. A. Lima. Adjudicação: 2ó108/2019

hoÍnologação: 26108/2019. Cotação por item; empresa: J ÁMORIM CASTRO-ME, inscrita no CNPJ n'. 30.747.369/0001-23, sediada na Av.

Daniel de la ToucheÂ.ua Auxiliar II n' 284 - QuadÍa 13 - Cohajry - São luiíMA, neste ato representada pelo Senhor Francism amoúm
Castro portador do RG:05ó597412015-0, SSPÀ,ÍA, CPF: 450.108.033-72, residente e domiciliado na cidade de São Luis,.MAIERIAL RE-
GISTRADO - VALTDADE: I 2 (doze) meses çonládos a pdtir da dala de sua publicação m Diário Oâciat do Estado do Maranhão
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D.O. PUBLICAÇÔES DE TERCEIROS QTIA

ITF:M SER!TC]O DFSCRjc.Àrl-:---- ---! qu ++ -trrú<tf

I RI,GULAGEM SIMPLES DE CADI,IRAS

Consertos de mecanismos de regulagem de altur"a tmvados

ou frouxos; Conseío de mecanismo para ajuste de e[costo e

assetrto; Comerto de bâses quebradas ou tortas;

Consertos de alavancas quebradas

2000 19,00

2 REPARO ts IROCÀDE RODINI{AS DE CADEIRAS
Troca de rodízio e rodiúas âssim como suâ limpeza facilitando

$u rotação.
1800 13,90

REPARO DE BRÁÇO COM SUBSTTTUIÇÀO DE
PEÇA

Reparaçâo de braços com deêitos de fákica e 6xação deles na

posição ideal ajuste de parafiuos .§ vezes com suas trocas de peçás
2000 38,00

I REPARO DO EIXO CENTRÂL COM
REMONTÀGEM

Avaliar e consertar defeitos no eixo central assim como fazet
sua regulagem.

2000 47,00

5 TROCA DE EIXO CENIRAT Trocar o eixo quando aÍalisar que nâo tem conseÍo 1500 88,10

6
TROCA DE COBERTTJRA EM TECIDODE

CADEIRA SECRETÁRIA
Trocar o tecido da cadeim quâúdo houver necessidade, reti-
rando o tecido velho ou msgado e colocândo o tecido novo.

1500

49,00

1
TROCA DE COBERTURA EM TECIDO DE

CADEIRA PRESIDENTE

Trocar o tecido da cadeira quando houver necessidade, reti-

raodo o tecido velho ou msgado e colocando o tecido novo.
1500

62,00

3000 142,00
TROCADE COBERTURA EM TECIDO

LANGARINA
Trocar o tecido da longarina quando houver necessidade, reti-

rando o tecido velho ou Ésgado e colocando o tecido rrovo

9
TROCA DE COBERTTIRA EM TECIDO DE

BANCO
Trocar o tecido de banco quando houver necessidade, retiran-

do o tecido velho ou rasgado e colocando o tecido novo.
48.00

45,0010 TROCA DE ENCOSTO DE CADEIRA
Trocar o edcosto quando houver necessidade impossibilitando

seu conseÍto.
2000

ll TROCA DE ASSENTO DE CADEIRA
Trocar o assento quando houver necessidade impossibilitando

seu conserto.
r 800 46,50

t2 RECULAGEM GERAL DE
Avaliar as posições de equilibrio das mesas, ajustar parafusos

e reparos de gavelas
1800 2',1,00

30,00l3 AJUSTI] DE MESAS COM IROCÂ DE PARAFTJSOS Troco pardrsos para poder mud.ú sua firiaçâo pcrartc o cquiljbrio 2000

1,1 AruSTE DF] ARMARIO DE FERRO AJUSTE DE ARMARIO DE FERRO 1500 59,00

1500 I12.0015
REGULAGEM DE ESTANTE DE FERRO COM

PINTIJRAS

Regular as estantes como apeÍo dos parofusos,soldas e

pinturas

1800 45.00l6
AruSTE E TROCA DE PÀRAFUSOS DE

Ánr,raruo or uor
Avaliar as posições de equilibrio, âjüstar parafusos e reparos

de gâvetâs

Troca de puxadores e colocaçào de pe, quando houver neces-

sidade
1500 32,00t'7

COLOCAÇÃO DB PÚXADOR OU PÉ DE
ÁRMANo DE MDF

17,6018
COLOCAÇÃO DE FI]NDO DE GAVETAS DE

Ánuaruos »E uor
Colocaçâo de fundos de gavetas refazendo assim toda o mate-

rial da gaveta se hower necessidâde.

45,00
Fazer mâoutençãô corretiva em todos os armários de alumi-

nio assim mesmo como a troca de posiçâo dos arrebites;
2000

AruSTE E COLOCAÇÃO DE ARREBITES EM
ARMÁRIOS DE ATL'MIMO

2000 22,0029
SOLDA DE PEQUENO ORIE EM MOVEL DE

FERRO

2000 31,0030
SOLDA DE MEDIO PORTE EM MOVEL DE

FERRO

70,008003l Soldas grandes feitas em portôes de aço e divisórias de ferro

2500 32.0032
SERVIÇOS DE IROCA DE PORTA LIVROS

F,M PVC RIGIDO
Fâzer troca de Porta livros em PVC dgido padrào FNDE exis-

tente que apresentarem defeito e não l'or possivel conseÍto.

5000 12,0033
SER\'IÇOS DE TROCA DE PRANCIIETA

EM PVC RIGIDO
Fazer troca de prancheta em PVC rigido padrão FNDE exis-

terte que apreseDtarem defeito e nâo for possírgl .94!g4S-

4000 13.0034
SERVIçOS DE TROCA EM PRANCHETA

DE MDF
Fazer troca de pranchetâ em MDF de l5mm dupla face exis-

tente qüe apÍesentarem defeito e não for possivel consefio.

5000 30.00l5 SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENIO
EM PVC RIGIDO

Fazer troca de assento de PVC rigido padrào FNDE conforme

modelo e cor existente que âpresentarem defeikr e não for

Possível conserto.

5000 30.0036
SERVIÇOS DIi TROCA DE ENCOSTO

EM PVC RIGIDO

Fazer lroca de encosto de PVC rigido padrão FNDÊ conforme

modelo c coa existente que aprcsentâÍem defeito e não for
possível conseío.

l,IàIlr--
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Secretário de Administraçâo. Mânoel de Jesus Siha de Sousa - São Bemardo-MA, 27 de agosto de 2019. EmpÍesa com PÍeços Registrados:J

AMORIM CASTRO-ME CNPJ n'. 30.747.369/0001-23

1500

1500

Soldas pecluenas feitas em cadeiras e armários.

Solda. médias fcitas em porlas e estântes.

SERVIÇOS DE SOLDA DE CRANDE PORTE

EM Mó\'EL DE FERRO


