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PRÊF§IÍURÂ MUNICIPÂT DE PR§§IO§NTT JU§CEIINO
A\1. coN§TÀ§1tt{O §r§ectAilo ÀÀ8tt0, §trl, cÊl,lÍtro, p8§§lDf§Í§ Jusc&t,{o/MÀ

cxpj: 06.003.89v000r-r6

Por êst€ instrumêntô pàrticulêr, D MUl.ll{ipto oE pfrsstDrtltr luxsu§olMÀ atnvér da sscnsrÁRtA MUI{tclpAt sEAor*l§í§rnAçÂo, §ituado nâ Íiuê cãstêlÕ Branco, slN, certÍo, Pre:idente Jlsrelino/MÀ, inseíüo no csp,l sob o íe06'003 891/0001-16, ne§lê ato represen&do pelâ §ecretária Municipal dê Administração, §r, Daniêt Ninâs ltuse§,portador do cPF n's 010-ü23"913-07 e Rü n.s 1176235998 GIJU§PC/MÀ, rÊsidente e aomuliado na Rrra Ân!êro Âp.coimbrã, §ln ná .icad* de presidente .ruscelinolMA, que rhe confere poau*r porlori. oã á..r"i" ãriur:,21, dorâvôntêdenominado óÊ6ÃQ GfaEllclAoos, para atender a demandâ das §ecíêaárias Municipais de pRrstorNrr lusceuruo7u",considerando o coNCoRRÊNclA l\13 0011202?-sRp, para REGtS?&o D€ pnÊÇos, de aeordo com os ãutôs do pRocssso
ÂDMINISTRAI]VO n.ç 0§.0011202?.
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aoft§la nos artÕs do

Anexo I

Pará6rafo
deste in

cúusurÂ srsuitsÁ - §A vtsÊsctA DA ÀTA D! nEstrrio sr pnfçss

Parágraío Primeiro - A presênte Atô terá vakdôde de il Ídoíe] m€§s, caí*rdêd pêrthíh s.a assinatura.

cúusulA TERCEiRA - DA GÉRÊÍlctA oA ÂrA DE RÉGisrRo DE pnEços E Dos oRGÃo pA1TrqparAntrEs

Parágrafu Primeiro - o gerencia§)ênto deslô instr!neôtú caberá à s[cRÊrARlA MU,\llapAt o€ ÀoMlNlsTRÀçÃO.

ctÁu§ui"Á euâ[TA - oo§ pn§ço§, §§psctFKÂçôE§ § eUANTtÍATtvo§

Pârá8Íafu PÍim§iro - o§ préçô: registrados, ar especiÍicàçôes clos objetos, os quãntitatrvôs, empresa bênêficiáriâ êrepreseniênte Isgal, eocontrâm-se elencãdos no Ai!EXô dêsta Atã de Éêgistro dê Freçs§

ct tusuLn qut§tÁ - §o§ l"ocAl§ E ÊfiAZ§§

Parágrafo Prlmeiro -A empresô detêfltorã dêstâ Âtâ f,ca obrigadr ã êxêcütãr or serviçls, em eon{ormidade coín ã ordsrnd. Fornacrmêntô eínitida pelo órgão Contrataíte.

ymrç*rc §§*'*'

nâ Ruã Av Cüronal Coia.es Moíeiíê, l, Íower. Jârdim Renâsre.çâ, CtF: 65075{41, §ãoluÍs -MA, ncste ato reprêseniadô
02§349§02004-3 §SplMÂ do Cpr de acordo corn a classificaçêo por ela

n.e 123, dê
2002, Lei Complemeltar

21 dê jx,rhü de i993.
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ParágraÍo Ter,airo - No caso de recusa do Detentor em dâr ciência da decisão,
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PREFEITU[Â MUNICIPAL DE PRÉSIDENTE JUSCETINO

AV. CONSTANÍINO GEORGIANO RAEELO, 5N, CENTRO, PRESID§T{TE .IUSCEU O/MA
C pJ: 05.003.&91/0001-15

Parágrafo §egundo - 0 prazo para início sêrão contados a pârtiÍ do recebimento da 0ídem de FornÊcimento, e as demais
de acordo com o ANEXO t do Edital.

i")

cúusuLA sExrA - DÀ RrvtsÃo oÊ pnEços

Parágrafo Primeiro - os preços registrados mântêr-se-ão inalterados pelo período dê vigância da presente Ata, admltida
revisão no caso de desequilíbriÔ da equação-financeira inicial desie instrumentô.
Parágraío §egundo - os preços registrados que soÍrerem revisão, não ultrapâssarão os pÍêços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença peÍcentual apurada entre o valor originalmente constaote da propoita e âquele vigente no
rnercado à época do registm.
Pará3rafo Terceiro - Caso o prêço Iêgistrâdo sejã supêrior à média dos preços de mercado, o órBão Gêrenciador,
§olicitará ao Detentor, mediânte correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo no mercado.

cúusuLA sEnMA - Do cANcEtÂMEMro DA ArA DE REctsrio DE pREços

?arâgraÍo Primeiro - A presentê Ata d3 Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pêto órgão
GerenciâdÕr, quando;

Pârág.afo §êgundo r:Oco

a) O Cetentor não cumpr r al obrigações constântes d€slâ Ata de Registro de preços;
b) o preço re8istrado 5e êpre§entaÍ superioÍ ao praticãdo no mercado e não houver sucesso nas negociações paÍa
sua reduçâo. com as ei.l.tpresas íegistradas na Atai
ci Houver solicitãção dos Ôrgãos particrpantes, devidemente justificâdas, em razão de inexecução parcial ou total
de Ordem de fornecimento deccÍrente deste regislro;
d) poÍ Íâzões de interêsse púbrico, dêvidamente demo*§lradã! e justificadar.peros;órgâos parltripantes ou pero
0rgão Ger encrador;
e) Provorado pe'o Detento |nedianre sohcrtaçào por escrito. comprovando estâÍ impossibilrt&de cumprir as
exigências desta Ata de Registr§ de preços.

publicâçãô.§c,Diá

ParáBrafo Quarto
riqQJiclat
* A solic

do M!nicípiô, c0nslderaôd
itação do Fornecedor para

o-5e !ôí§elado.q,§i§ço Íe8
câncelarnento dos preços

te, âtravés

trâvés de

ser aceita pelostrados
órgão Gerenciador, Íac!ltando-se à este, neste caso, a aplicação as penalidades cabíve is

çLÁu§utá g§âvA1 §ât,§El*§.l*&mrtita;.j:::.i. t::,r&:

Pârátrafo Primeiro - o descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das p€nalidadês êstabelecidas
nc Editâl e no Termo de Referên.id.
Pará3raÍo Sêgundô - É da competência do órÊâo gerenciador a âplicação dâs pênalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço. êxceto nas hipóteses Êm que o descumprimento disser
respeito à§ contratações dôs órgãôs participantes, cãso no qual caberá ao respectivo órgão pârticipante a aplicação da
penalidade,

Pará8rafo Íerceiro - O Órgão pârticipante deverá comunicar ao órBão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
Decreto Municipal, dada a neces:idade de instauraçâo de procedimento para cancêlâmento do registro do fomecedor.

cúusulA NoNA - DA ADEsÃo À ATA D€ REGlsrRo DE pREços

Parágraío Primeiro - A atâ dê ree,stro dê preços, durante suã validade, poderá ser utllizãda por qualquer órsâo ou
entidadê da âdministrâção púbiica que nãô tenhâ participado do certamê lícitâtório, mediante anuência do órgão

Pêrtir de§i.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
AV, CON§ÍANTtNO GEôRGtÂNO RÀ8€tO, SN,CEIITRO, piEStOr Í§ JUSC§|jNO/MA

cNPrr 06,003.891/&01.16

icipante
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geÍenciador, desde que devidamente iustificada a vântagem L respeitadas, no que couber, as condições e as rêgrôs
estabelecidas na tei ne 8.665, de !.993, no Oecreto Munlcipâl ne AL0/?022.
Parágrafo $ê8undo - Caberá ao detentor beneficiário da Atã de Registro de Preços, observadas as côndições nela
e§tabelecidas, optâr pelâ aceitação ou não do Íornecimento, dêsdê que esta fornecimento nâo prejudique as obrigações
anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos panicipantes.
Parágrafo Terceiro - As contratâçôes adicionais a que se reÍere este item não poderâo exceder, poí órgão ou entidâdê, e
cem por cento do§ quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registradôs na ata d€ registro de preços para o
ó16ão gerenclador e órgãos participantes, conformê AÍt. 21.e, § 4e do Decreto Muôicípal n.9 Afi/iOZ2.
PãÍágraío Quârto - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao guíntuplo do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos p"rti"ipant"r, independente do
número de órgãos não participantes quê êv€ntuâimente aderirem, eonforme Ârt. 2le, § 5a do Decreto Municipal n,e
afi/2022.
Parágrafo Quitlto - Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresâs de pequeno ponê e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n'11.488, de 2007, o órgão gerenciadoÍ somente autorizaíá a adesão caso o valor dav contratação pretendida pelo itderente, §srBado aos.valor.es da§,roâtratações .iá previstas para o órgão gerenciado, e
participantes ou já destinadas ó dderentes anteriores, não uhrapasse o limite de RS 80.Oo0,0O {oitentâ mil reais) (Acórdão
ICU ne 295 //2011 - p).

?arágralo Sexto - Ao órgão não participante que aderir à ala competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo detentor das obriSaçÔe5 côntíatualmênte assumidas e a aplqlglo, ob§qf.$dâ a ampla defesa e o contraditório, de
eventuâis penâlidâdês decôrterttes do des(umpdíneflp ae c*iiilútas''tffi**irx§,, em relação es srâs própriâs
contrataçôes, informando as ocorrências ão órgão gerenciador.

rataçãô

20 parâ

e.

;., cúusut oÉctMA- DÀ pu8LJcAçÃo,.r,

pârágÍ.fo priíi;irc - o ôrgão Gerenciador fará publicar o extrato áà prur"ntetÀ
quadro de avbos da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE JUSCELiNO/MA, após i!
Vigente.

â ass

ldo pio e no
legislação

cúusurÁ DÉcrMA pntM§tRA _ oÂs DtspostçÕEs FtNAts

Perágrafo Primêi.o - Todas as alterações que se fizerem necessária§ sêrâo ,fiistpdSsgeÍ-jrtermédio de lavratura deTermos Aditivos o' Apostilâmentos, a presente Ata de Rêgistro de preçor, confã.me o caã-'
Parágrafo segundo - lntegra êsta Ata, o Edital de coNcoRRÊNctA n.e 001/2022-sRp e sêus anexos e as propostas das
empresas Íegistaadas nêstâ Ata.

Pará8rafo Terceiro - Poderá haver modificaçõ€s nô íornecimento caso em que a coNTlÂTANIE notificaÉ a
CONTRATADA.

Pârá§rafo QuârtÔ - Os casos ornissos se6o resolvidos de acordo corn o Decreto Muricipal n" 010/2022, e as Leis Federais
n" 8.666193 e tA.51O/02.
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PR§TÊIÍURA MU'!IICIPAL DE P§E§IDENT§ JU§C§LI'§O
AV. CO'ISTÁNT§O §!OR6IÀ O ÍASTtO, SN. CEMTRO, PRESIDÊIVTÊ JU§CEIIT{OIMA

CailpJ: 06.003,89:.,/000i-16

clÁal§uu oÉsMA §§6ur{0À - Dt foa§

Parágrâto PriÍlrêiro - Ficâ eleiio {r Foro da ciimarca de Moros, êstado da Maranhâo, com renúnrls exprêssa de qualquer
outrc, por mai§ privileSiado que seja, pârã diÍilnir quai§quer dúvidas oriundas do presente lnutro*"nto,

. f por ê§aaÍern.
\- §ub§crevem.

JUSCELIN0/MA. 19 dê Àbril de 2022.
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P§ãTEITURA MUÍ{ICIPA'- DE PI§§IDSNTI JU§CELI§O
AV, COtrt§TÀNItl{O GEOR6|AN0 f,.Àô§tO, §A, CEt Ír0, p§§5to[ilrE

CNpJ: 06.003"§9110001-:.6

ATA O§ Rr§tsTfiO §r pR§çO§ §e 05.001"0v20!2
coucoRRiNcrA tt.e 0B#2§2?-S§P
rnocg§o AÍ)Mliü§T§AT|V0 rE.e 05"00x1:$L
vrGÊ§crÂ: 12 (pozt, MÉ§E§

€ste d§cumêntÚ á palt§ i te§rântê {tâ Atà de ÊêSistro de Preços n.' 0§,ú01.0u2023, cêlêbradã entre â sEcg§IAglA
MUI'llclPAt oE AüMlNl§T§AÇÃo. tendo ômô pâtticipântê a err.rprêsa que teye sers prêços rêgistrado§, pm íace à
rêalilôção d6 coNco§RÊr!,clÂ N.!l 00v2022-§Bp.

OBJETO

Êêgistrô ds Preço parâ fvantliâ, Contratãçãô dê smprêsa espsciãliradâ em Serviços ManutênÉo s frecuperação de
§stradas Vicinâis no Munirípio de F.êsidente

::rii:.
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f M§§§À:

i {98} 985762507
Éndereço: Av CcronelColâres More
côl{rôâ L5, §dif Çffi.ê Toweí, Jardi

Ç§PJ: 19.58§.?6Uü00 1-3?

65075-441 São Lui§ 'MA
ail.côm

t:::,' :r§nqârtã§§ãi;.'-
flàô

Códig{} Vâlor UnltQuant. Vâlot
Unit
côm
8Dl

?oAl P.s, fÁ)

1 §§RVlq§§ tNtctÂt§ 88.730,08 2,49 0/6

74rC9r001
1,ô6§,38?7I 0.05 §/â

9§r6,,

PLÀTÂ OÊ OBRA EM
CiiÂPA DÊ ÁüÕ
§ÀLVÂNtZA00
LOCAÇÃO D§
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ÂF 10/20r I
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§if{Âpl o,3a §,47 §!.7§§,1ô 1.48 àta

'1 Â01
1§0 0?
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vêgelã:em jaz lda {consv) i

1§0 | ?,37
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PRTFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE .IUSCELINO
AV. CONSTANTINO GEORGIÂNO RABEI.O, SN, CENTRO, PRE§IDEIVTE JU§CEI"INO/MA

CN pJr 06,00i,8910ü,1-16
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CÀVALO [.,IE Nrco c/
PRÀNCHA DÊ 3 EIXOS

OARAS OE ÂRTES
CORRENTES

BOCA PARA BUEIRO UN
SIMPLES TUEULÁR D =
í00 c& ÉM CÕNCRÊTO.

ALAS COM
ESCCNSIDADE DE O"
tNcLutNDo FôRMAs E

18 3.469.34

tc c4993 SEINFRA JI:sMoBlLtzAÇÀo DE

PRANCHA DE 3 EIxo§

EQUIPAMãNTOS EM
cAVALo MEcÀNtco c/

Ki, 180 2.37 2,96 532,80 a,al 0/a

2 sERVIçOS DE
ITRRÂPLÀNAGEM -

1.216,832,0.t 34,14 %

10,92 %
4587 oRsÊ scavaçáo, cârga g 972U,75 1?ô 4,00 389.139,00transpoíô de mal6nal de

1'categoíia, com
es.ayadEira hidEúlicá,

dmt 3001 a 5000Ír
96385 §lNApt EXECU oÊ 9728/75

COMPACTAÇÁO OE
ATERRO COM SOLO

PRÉDOMINANTEMENTE
ARGILOSO.

6.52 815 792.87A,71

Êx{i LL.lstvE §0L0:.
ESCÁVACÃO, CÁRGÀ E.i 

RÀNSPORTE, ''
AF 1 2A15

23 5501700 SICRO3 Dêsmatâmento,
destocaman!ô, l,rnpêzâ

dê árêâ ê êstocagêm do
mãtenat dê ,impezâ coÍn
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Cs alé
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o
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Tipo dê Liclbçãô

Valôr tôtâl; fr§
quar€ntô dê ae

Testemunhas

Nome;f

i )rocssso

i:oiha:
lubrica:

r&§FEíTURA M1,'NICIPAI. D[ PR§§IDENTE JU§C§UNO
Av" cor{§ÍÁNltno GtoRG,Á 0 rAsÊLc, §Í!, c§t!ÍIno, pm§tDrMlu§caltilglMÀ

CNP.,: 0§.0O3.891,rO001"16

BÔCÀ PÂRÀ 8UÊIRO
OUPLO TUBULÂ§ D .

IOO CM ÊM TONCRETÔ.
ALA§ COM

§scÕN§t0À0Ê DE 0".
II.lCLUINDÕ TÔRMA§ Ê
MÀTERIÂ|§ Ar 07â0?1

EOCÂ PARÀ BU§IRÔ
TRiPtô TUBULÂR D =

100 cM EM C§tic§Ê'ro.
ALÀ§ CÔM

§§CON§IDÁDE DÊ O"
INCLllINDO FÔRâ,iA§ É
MÂIÍ:RIÀI§ ÂF 07â021

I]ANlrr

§ is rsais ê

de7ú22-

&õniÊl l.lina Nunê§
§ecretáriô Mcnicipâl d; Âdmifiistíâçâa .

C3n LIMê LÁ5lELO§8Âi!íô ffitrmtri
ALMÊ104{0i18§3{8}§9 rd.r:.,r2r, 1ei!"ii:§ $.!0.

lg0r Lims aastelo Brancô
I L C BftA§CO ALMEIDA LTDÂ

§MPR§SÀ RT§ISTRAOÂ

r§PF n

§r§ÂPl UN 4 4.187.6§ 5.?34.61 20.§38,44 0,59 vô

1A?747 §tNApl UN 2 5.1§2.21 6 490,26 12.9S0, §? 0,3§ %

4.4 ú80{037 srcR03 Corps de 8§TC P = 1,00
í} PA1 - ârâi§, bitâ ê

_!9dÍã dô mâc carxerciâis

,l't 63 447,42 5§5,27 35.2§4,01 0,99 %

0804189 §lcRô3 B§6.7E 1.070.97 14,9§3.5â 4,42%

4.ô 0§04293 §rcR03

Corpc de
,'n PA'l -

nr PÂ] - areiê.

B Íc e D

I-l e ná tômü

Lo po oe '1.?§ô,14 | )éz,o l 1 1,078,ô9 0,31 6/r

ÓONCORR NCIA
PUBLIÇA

r:t.:.i:l.:r:,Tiitil §iMffi ::::..:i.:.1 2.8&r.047,§4

Âbeíturá dã Lieitsção Total do Bol-
N*rnerô dÕ

l-it

Nome cpr ne i, I ,1 lg, 1 .rig3 -

§ATi$§L NlNA

tl

7

718.58{á8 
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