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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2020-PMP. PROCESSO Nº 5.385/2020CONCORRiNCIA N" 006/2020-SRP/CPLi
PMP. Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA.
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO, situada à
Praça José Samey, nº 560. Centro, Pinheiro-MA. inscrita no CNP J
sob o n~ 06.20-0. 745/000 l-80. neste ato representada pela Sra. Patrícia
Helena Ramos da Costa Oliveira, brnsilcira, Secretária Municipal de
Administração. Finanças. Pla11eJ:Hnento e Desenvolvím<:nto Crbano
de PinheirofMA, CPF n", 65L64l.483-15, Rg n". 12673081999-0
SSP/MA, residente neste munidpio, a seguir denominado simples• ,
mente PREFEITURA MUNICIPAL DE PfNHEIRO. consideramfo o .
julgamento da licitação na modalidade Concorrência n" 006/2020SRP/CPL/PMP, bem como. a classificação das propostas apresentadas e a respectiva homologação do processo nº 5.385/2020. resolve
regístrat o(s) preço(s) ofürtado(s) pela(s) empr<:sa(sJ abaixo ídentificada(s), dr acordo com a classificação por da{s) akançada(sl. atendendo as condições previstas no instrumento convonitório e as constantes desta Ata de Registro de Preços. sujeitando-se as partes às
Mormas ;regidas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. no
!IIIJ)ecretu n.º 7.892, de 23 de jimciro de 2013, bem como às cláusulas a
Aseguir 4xpressas: RESOLVE: Regístnir os preços dos serviços proW postos pelas empresas: LEONARDO OLIVEIRA PINHEIRO COSTA~ ME, inscrita no CNPJ: !8.860.697/0001·36. localizada na Rod.
Br 135 {Av. Eng. Emiliano Macíeiral, nº 55. km 14. Loja 26. Pedrinhas, São Luís-MA. CEP: 65.095-603. representada pelo Sr. Leonnr•
do Oliveira Pinheiro. portadür do RG: 0166495720 i-8 e o CPF:
053.991.643-96; l\:GEO AMBIE\:TAL LTDA-EPP, inscrita no
CNPJ: 05.905482/üOOl-42, locali;:;i<la na R Rua Pn:·sidente Getúlio
Vargas, nº 196. Centro, Peri Mírim-MA, CEP n" 65.245-000. representada pelo Sr. DanHo Jorge Trinta Abreu Junior, portador do RG:

0273309220040 e o CPF: 045.985.523-95 e W. A. S. EMPREENDIMENTOS E SERVTCOS EIRELI. inscrita no CNPJ: 26.l89.6.35/000172, localí,:ada na Rua das Palmeiras nº 07, Quadra 78, Jardim Renascença, São Luis - MA; CEP: 65.075-.300, representada pelo Sr.
Wcnderson Alvc~ Santos da, Mcn:es. portador do RG: 720556970 <'
o CPF:,807.2Kl.593-9 l. nus qu,intíüade~ estimadas. de fü•ordo com a
classificaç5o por elas okançada. por item. atendend,,
condições
previstM no instrumente, convocatório e as constantei; desta Ata de
Registro de Preços. sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na
Decrett> Fedem! n• 7.892/2013, Leí n~ 8.666. de 21 de Junhu de ! 993.
~ompk~n:~t~r nº 12312006 e nas demais legislaçõe~ aplicad~s
A à espe~1e. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Paragrafo Pnwmeiro ·Apresente Ata tem por objeto o SfSTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS. SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA E RE-
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GfME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. DO TIPO MENOR PREÇO. TENDO POR OBJETO A FUTURA E EVENTUAL
CONT~ATAÇÀO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
VIC'INAIS DOS POVOADOS PÓLOS DO r,..ruNJCíPIO DE PINHEIRO-MA, especificado no Projeto Básico, Anexo I do Edital da
CONCORRtNCIA N" 006/2020 - SRP:CPL/PMP, que passa a fazer
parte ~ta Ata, juntamente com a do..-ument,u;ão e proposta d.: pre,os
apresentadas pelas !icitam.:s vencedoras, rnnforme consta nos autos
do Processo nº S.385 12020. Par'.1grafo Segundo - Este instrwm:ntü
não obriga a contratação. nem mesmo nas 4unntídudes indicada$ no
ANEXO deste ducumento, podendo o ÓRGt\O PART!C!PANTF
promover as aquisições de acordo com suas necessidades. CL-\USlJ-

LA SEGUNDA-DA VIGÊNCIA DAATADE REG!STRO DE PREÇOS A presente Ata terá validade de 12 (doze.1 meses, contados a
partir de sua assinatura. CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à Comiss;io Permanente de Licitação, nos seus aspectos operacíonais, noi; termos do Decreto Federal
7.892~013. Parágrafo Segundo·- A presente Ata de Registro de Pre-
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TATIVOS Os preços regis
ci!ka es dos serviços.
quantitativos. empresas benefician
· sentante(s) legal(is) das
empresa{s), encontmm-se e!encados no ANEXO da Ata de Registro
de Pre,·os. CLAUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL(IS} E PRAZO(Sl DE EXECUÇÃO Parágrafo Primdrn -· A C,mrratada !k;1 ubrigncla a prestar os serviços nos locaís ,,untidüs na On.km de Servíçu
em!lida pelu Órgiio C,m!ratante. Parágrafi) Segundo -· O prazc, parn v
inicw de cxeeução Jos serviço, 1>erá de acordo com a necessidade do
Orgiio partí..:ipunte, contados a panír do n::eeb1mcnm da "Ordem de
Serviços" ou "Nota de Empenho.. , de an,rdo com o Projeto Bá5ico •
Anexu l do EditaL CLÁUSULA SEXTA ··· DAS CONDIÇÚES DE
ENTREGA A{s) empresa{s) tlctentora(:;)\:onsignatáríais} Jcsta Ata
d<:' Registro de Preços :;era convocada a firmar comraia.,õe, de pn:sta•
çào de serviços. observadas as condições fixadas neste instrurncntn.
no edital e legislação pertinente. CLÁUSlLA. SÉTIMA - DA REVl,
SÃO DE PREÇOS Os preços registrados manter-se-ão inalterados
pelo p.::riodu de , ígência da presente Ata, admitid.t a revisào no cmm
de desequilíbrio da equação econômico-íinanceíra inicial deste instrumento. Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem
revisão. não ultrapas;;arào os preços praticados no mercado. mantendo-se a diferença percentual apurada entre o volor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. Parágrafo Se1,mndo - Caso o preço registrado seja superior á média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR sola:itará
ao(s) fornecedor{esJ. mediante rnrre~pom.:lênria. redução do pm;o
registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. CL\USUL . \ OITAVA
DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Dc~<lc 4u..: dcvídam1:nte justificada a vantagem. a ata ele registro de preços, durante
sua , igGncia. p,iLh:rú ser utilizada por qualquer ór,6 ào nu cnt!<lade da
administração públi;,:a que não tenha participado do cena1m.· iíd!:Húrio. me<líante anuencia do órgão geren...:ia<lor. Parágrnfo Primdro • Os
órgãos ,: entidades que não partietparam do registro de pre.;os. quando cksejarem fazer usu da ata de registro de preços. deverão consultar
o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de
ades,io. P,ir::\grafo Segundo• Caberá ao fomccedor bend'kiúrÍ\) da ata
,k n:gí,tr0 d.: pr.::ço:,,, observada,; as condi<;õe, nelu e;1abelec1da:,. optar pda a..'.eita\·iio ou nifo do fornecímenw de.:orrente de ad.:,àü. Jesdl.' qu<' não pr<'judique as obrigações presentes e füturas decorrentes
da ata. assumidas com o orgão gerendador e órgãos partíçipantes.
Par.igrafo Terceiro -As aquisições ou contratações adicionais a que se
refere este artigo não poderão exceder. por órgão ou ent1dack. a cinquenta por cento dos quantitativos dos ítens do instrumento cünvocatório e registr:idos na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgàos participantes. não podendo ainda. exceder na totalidade.
,10 dobro do quantitativo de cada item registr<1do na ata de registro d.:
preços para o orgào gerenciador e órgãos participantes. indep..:ndenre
do número de órgãos não participantes que aderirem. CLÁUSULA
NONA - DO REGISTRO ADIC'lONAl. DE PREÇOS Após o encerramento da etap.i competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor: Parágrafo Primeiro •
Parn registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à
:inálise d:is dücumcntações de habilitação; Parágrafo Segundo - A
apresentação ,k novas propostas não prejudicará o r,:1-ultndo tio t<:rtamt' em rdaçfo no licitante venced,,r: P;,rágrafo Terceiro . Além do
fll\".i,'\' do 1'' q1rime1rnl cohx:ado. serão regi,trados prcçns de outro
fornecedor. desde que t,s oferta:; sejam em valores iguais ao do licitante \ encedor; Parágrafo Quarto • O registro a que se refürc o parágrafo terceiro tem por objetivo o cadastro de reserva. no caso de exclusàv do primeiro colocado da Ata de Registro dt: l'n:ço~. nas
hipóteses previstas no Decreto federal nº 7.892/2013; CLÁUSGLA
DÉCIM.\ - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Parágrafo Primeiro • A pre~ente Ata de Registro de Preços
poderil s.::r cnncc!ada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: a.l O Fornecedor não cumprir us obrigações cun:;tan-

