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EXPEDIENTE
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Município.
ACERVO
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Peritoró poderão ser consultadas através da
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Para pesquisa por qualquer termo e utilização
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ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Peritoró - MA
CNPJ: 01.612.537/0001-75, Prefeito Josue
Pinho da Silva Junior
Endereço: Rua da Prata, s/n - Centro
Telefone: (99) 991724154 e-mail:
ti@peritoro.ma.gov.br
Site: https://www.peritoro.ma.gov.br

Gabinete

DECRETO Nº. 26/2021-GP                                  
De 10 de agosto de 2021.

 Dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio
e de enfrentamento e contingenciamento, no
âmbito do Poder Executivo, da epidemia de

doença infecciosa viral respiratória causada pelo
agente Coronavírus (COVID-19), e dá outras

providências. 
  

Josué Pinho da Silva Júnior,  Prefeito  Municipal  de
Peritoró – Estado do Maranhão, em pleno exercício
do cargo, no uso das atribuições que lhe conferem a
Constituição  Federal,  a  Constituição  do  Estado  do
Maranhão e a Lei Orgânica do Município; 
CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº. 188,
de 3 de fevereiro de 2020,  o Ministério da Saúde

declarou  Emergência  em  Saúde  Pública  de
Importância  Nacional,  em decorrência  da  Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19),  o  que
exige esforço conjunto de todo o Sistema Único de
Saúde  para  identificação  da  etiologia  dessas
ocorrências,  bem  como  a  adoção  de  medidas
p r o p o r c i o n a i s  e  r e s t r i t a s  a o s  r i s c o s ;
CONSIDERANDO  que  a  Organização  Mundial  da
Saúde, em 11 de março de 2020, declarou situação de
pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo
coronavírus (SarsCov-2); 

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária
dos casos de infecção por COVID-19 e do perfil da
população atingida, visando à definição de medidas
proporcionais ao objetivo de prevenção; 

CONSIDERANDO  ser  o  objetivo  do  Governo  do
Municipal que a crise sanitária seja superada o mais
rapidamente  possível,  havendo  restabelecimento,
com  segurança,  de  todas  as  atividades.

CONSIDERANDO  que,  por  meio  do  Decreto  n°
35.672, de 19 de março de 2020, foi declarado estado
de calamidade pública no Estado do Maranhão em
virtude documento do número de infecções pelo vírus
H  1  N  1,  da  existência  de  casos  suspeitos  de
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 -
Doença Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de
Chuvas  Intensas  (COBRADE  1.3.2.1.4)  em
determinados  municípios  maranhenses;  

CONSIDERANDO o  atual  momento  da  pandemia,
com indicadores crescentes em todo país, inclusive
c o m  c a s o s  c o m p r o v a d o s  d e  n o v a  c e p a
(mutação/variante),  com  potencial  possivelmente
mais elevado de transmissibilidade; CONSIDERANDO
os termos do Decreto Estadual nº 36.462, de 22 de
janeiro de 2021; do Decreto Estadual nº 36.682 de 23
de abril de 2021, que altera o Decreto n°36.531, de
03 de março de 2021; a edição do Decreto Estadual
nº  36.705  de  07  de  maio  de  2021,  que  altera  o
Decreto n° 36.531, de 03 de março de 2021; a edição
do Decreto  Estadual  nº  36.747 de 21 de maio  de
2021, que altera o Decreto n° 36.531, de 24 de maio
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de 2021; a edição do Decreto Estadual nº 36.7762 de
28 de maio de 2021, que altera o Decreto n° 36.531,
de 24 de maio de 2021;

CONSIDERANDO  que,  em  razão  do  Poder  de
Polícia, a Administração Pública pode condicionar e
restringir o exercício de liberdades individuais e o
uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas a
ajustá-los  aos  interesses  coletivos  e  ao  bem-estar
social  da comunidade, em especial  para garantir o
direito à saúde e a redução do risco de doença e de
outros agravos;

CONSIDERANDO  a  existência  d  tipos  penais
relacionados  à  COVID-19  listados  n  Código  Penal,
com fim de transmitir a outrem moléstia grave de que
está contaminado, ato capaz de produzir o contágio
(art.  131,  do  CP);  Causar  epidemia,  mediante
propagação de germes patogênicos (art. 267, do CP);
e infringir determinação do poder público, destinado
a  impedir  introdução  ou  propagação,  de  doença
contagiosa (art. 268, do CP);

CONSIDERANDO ser o objetivo do Ente Público que
a crise sanitária seja superada o mais rapidamente
possível, havendo restabelecimento, com segurança,
de  todas  as  atividades.  CONSIDERANDO  as
informações  técnicas  prestadas  pela  Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  pela  equipe  de  Vigilância
Sanitária e Epidemiológica do Município de Peritoró
e Secretaria Municipal de Saúde;

DECRETA: 
Art. 1° - Para o adequado enfrentamento do período
pandêmico que o país,  o Estado do Maranhão e o
Município de Peritoró atravessam, faz-se necessários,
à partir do dia 10 de agosto de 2021, as adoções das
seguintes medidas:

I) Fica permitido, em todo o território municipal de
Peritoró,  a  realização  de  festas  e  eventos,  em
ambientes  abertos  ou  fechados,  públicos  e/ou
privados, desde que com capacidade máxima de 50%
(cinquenta por cento) da lotação.

Art. 2º - Fica revogado o art. 2º, inciso I, do Decreto
n.º 25/2021-GP, de 29 de julho de 2021.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data
de publicação.
 

Josué Pinho da Silva Júnior
Prefeito Municipal

 

Código identificador:
ad31ee8b30b25771f3f4d16130f8f206963698abe24fe7a381e4205e06dcaa84cea
355728571cbb6c11109aabfe0f50e0294ec028bf01e99085b9b76f784e6fc

Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021-
SRP.  PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021.  Aos  11
dias  do mês de agosto  de 2021,  MUNICÍPIO DE
PERITORÓ/MA ,  a t ravés  da  COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sediada na rua da
prata,  S/N,  Centro,  PERITORÓ-MA,  inscrito(a)  no
CNPJ sob o nº 01.612.537/0001-75, no uso de suas
atribuições, e em face do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-SRP  e  do  PROCESSO  ADMINISTRATIVO
N.º  056/2021,  tipo  menor  preço  por  item,  resolve
REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E
EVENTUAL  CONTRATAÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  PARA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL  PERMANENTE  ONDE  ATENDA  ÀS
NECESSIDADES  DAS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE PERITORÓ - MA, sujeitando-se as
partes as determinações da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações  posteriores,  decreto  nº  3.931/2001,
decreto N° 4.342/02, decreto nº 7892/2013, decreto
9.488/20218, decreto 10.024/2019, pelos preceitos de
direito público e sendo observado as bases e serviços
indicados  nessa  Ata  de  Registro  de  preço  .  As
empresas R. BENEDITO DE ARAUJO - ME inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 01.202.020/0001-08, sediada na
Avenida Dr. João da Silva Lima, Nº 13, Centro, CEP
65.480 - 000, Arari – MA, neste ato representada pelo
Sr.  DIOGO  VICTOR  BEZERRA  DE  ARAÚJO,
p o r t a d o r  d a  C a r t e i r a  d e  I d e n t i d a d e  n º
 016879832001-5  expedida  pelo  órgão  SSP/MA,  e
CPF nº 016.627.333-30 e ATUANTE & SERVIÇOS
EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF
sob  nº  07.763.730/0001-93,  sediada  Trav.  Vitorino
Freire,  773,  Bairro  Areal,  Coroatá  -  MA,  CEP
65.415-00,  neste  ato  representada  pela  Sr.  JOÃO
LOPES DA LUZ, portador da Carteira de Identidade
nº 22198112002-1 expedida pelo órgão SSP/MA, e
CPF nº 351.628.803-53, declaradas VENCEDORAS,
com  base  na  lei  10.520/2002  em  face  de  terem
apresentado  as  propostas  mais  vantajosas  para  o
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-SRP, cuja a ata
e demais atos foram homologados pelas autoridades
administrativas competente.

Cláusula  Primeira:  Do  objeto.  O  presente
instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, do tipo MENOR PREÇO
POR  ITEM ,  para  a  FUTURA  E  EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
ONDE  ATENDA  ÀS  NECESSIDADES  DAS
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SECRETARIAS  MUNICIPAIS  DE  PERITORÓ  -
MA,  de  acordo com as  especificações  contidas  no
Termo de Referência do edital da licitação PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 002/2021-SRP, que passa a fazer
parte desta ata, juntamente com as documentações e
proposta  de  preços  apresentada  pela  empresa
licitante classificada, conforme consta nos autos do
processo da licitação acima identificada.

Cláusula  Segunda:  Da  vigência  da  Ata  de
Registro de Preços e das Adesões A presente ata
terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
de sua publicação no Diário Oficial do Município –
DOM/MA. Este instrumento não obriga o Município
de PERITORÓ/MA a firmar contratações nos valores
estimados,  podendo  ocorrer  licitações  específicas
para  aquisição  do  objeto,  obedecida  a  legislação
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro
a preferência da execução do objeto, em igualdade de
condições.  Em caso de adesões,  caberá a empresa
beneficiária da ata de registro de preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou  não  dos  fornecimentos  decorrentes  de  adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes. As adesões à ata
somente poderão ser efetuadas com autorização do
órgão gerenciador.  Após a autorização,  o  “carona”
deverá efetivar a contratação solicitada em até 90
(noventa)  dias,  observando o prazo de vigência da
ata.  Caberá  ao  órgão  gerenciador  autorizar,
excepcional  e  justificadamente,  a  prorrogação  do
prazo previsto no item acima, respeitando o prazo de
vigência  da  ata,  quando solicitada  pelo  órgão  não
participante.  Para  fins  de  autorização,  só  serão
aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam,
por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento
dos  quantitativos  dos  itens  registrados  na  Ata  de
Registro  de  Preços.  Os  valores  decorrentes  das
adesões  à  ata  de  registro  de  preços  não  poderão
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do valor de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.

Cláusula Terceira: Da gerência da presente Ata
de  Registro  de  Preços.  O  gerenciamento  deste
instrumento  caberá  à  Prefeitura  Municipal  de
Peritoró/MA,  através  da  Comissão  Permanente  de
Licitação, no seu aspecto operacional, e à Assessoria
Jurídica,  nas  questões  legais.  Parágrafo  Único:  É
facultado a Prefeitura Municipal de PERITORÓ/MA,
delegar  poderes  operacionais  aos  Secretários
Municipais e/ou Chefe(s) de Setor(es) para emitir a(s)
Ordem(ns) de Fornecimento(s).

Cláusula  Quarta:  Dos  preços,  especificações  e
quantitativos. Os preços registrados das propostas
classificadas, as empresas e os representantes legais,
encontram-se abaixo:  Razão Social:  R. BENEDITO
DE  ARAUJO  –  ME  CNPJ:  01.202.020/0001-08.
Endereço  completo:  Avenida  Dr.  João  da  Silva
Lima, Nº 13, Centro, CEP 65.480 - 000, Arari –
MA. Nome do representante legal: DIOGO VICTOR
BEZERRA DE ARAÚJO. Cédula de Identidade/órgão
emissor:  nº  016879832001-5  SSP/MA.  CPF:
016.627.333-30.  Cargo/Função:  Administrador

N° LOTE/ITEM QTD. UND MARCA VALOR UNT VALOR TOTAL

1
A r m á r i o  e m  a ç o  c h a p a  2 4  m e d i n d o
1980x900x400  com  prateleiras  internas
reguláveis, confeccionadas na chapa 24 com 02
portas individuais contendo maçane...

40 UND NEW CITY R$ 1.500,00 R$ 60.000,00

2
Armário  em  aço  medindo  1600x720x320  com
prateleiras  internas  reguláveis,  confeccionadas
na chapa 26 com 02 portas individuais contendo
maçaneta e chav...

40 UND NEW CITY R$ 1.250,00 R$ 50.000,00

3
Armário  tipo  arquivo  em aço  com 04  gavetas
para pasta suspensa,  confeccionadas na chapa
26 com tratamento ante ferrugem e pintura em
epóxi, contendo f...

40 UND NEW CITY R$ 1.160,00 R$ 46.400,00

4 Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com
reforço Ômega, medindo 1980x900x300mm. 40 UND NEW CITY R$ 440,00 R$ 17.600,00

9
Carteira  universitária  anatômica,  encosto  com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altura, assento com dimensional de 410mm de
profundidade e 46...

1650 UND YAMOVEIS R$ 310,00 R$ 511.500,00

10
Carteira  universitária  anatômica,  encosto  com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altura, assento com dimensional de 410mm de
profundidade e 46...

550 UND YAMOVEIS R$ 310,00 R$ 170.500,00

17
Cadeira tipo “Presidente”, giratória, com braços
tipo corsa em PU, assento e encosto em espuma
injetada anatômica, revestida em couro ecológico
de alt...

50 UND NELL R$ 890,00 R$ 44.500,00

18
Cadeira tipo “Diretor”, giratória, com braços tipo
corsa  em  PU,  assento  e  encosto  em  espuma
injetada anatômica, revestida em couro ecológico
de alta q...

50 UND NELL R$ 710,00 R$ 35.500,00

19
Cadeira tipo “operacional”, giratória, com braços
tipo T regulável, assento e encosto em espuma
injetada anatômica, revestida em couro ecológico
de al...

50 UND NELL R$ 515,00 R$ 25.750,00

20
Cadeira tipo “secretaria”, giratória, sem braços,
assento e encosto em espuma injetada, revestida
em couro ecológico, base giratória em aço com
capa d...

60 UND NELL R$ 300,00 R$ 18.000,00

24
Bebedouro  Industrial  elétrico  com  bandeja
aparadora de aço inoxidável com 03 torneiras,
frente: 60 cm, lateral: 65 cm, altura: 1,30 cm,
peso: 56 kg, C...

15 UND BELOAR R$ 4.140,00 R$ 62.100,00

25
Bebedouro  Industrial  elétrico  com  bandeja
aparadora de aço inoxidável com 03 torneiras,
frente: 60 cm, lateral: 65 cm, altura: 1,30 cm,
peso: 56 kg, C...

5 UND BELOAR R$ 4.140,00 R$ 20.700,00

43
Roupeiro  de  aço  08  portas,  com estampa nas
portas, permitindo ventilação. Fechamento com
pitão  para  cadeado,  carenagem  protetiva,
pintura texturizada ...

20 UND TRITEC R$ 1.405,00 R$ 28.100,00

44
Roupeiro  de  aço  12  portas,  com estampa nas
portas, permitindo ventilação. Fechamento com
pitão  para  cadeado,  carenagem  protetiva,
pintura texturizada ...

20 UND TRITEC R$ 1.905,00 R$ 38.100,00

45
Roupeiro  de  aço  16  portas,  com estampa nas
portas, permitindo ventilação. Fechamento com
pitão  para  cadeado,  carenagem  protetiva,
pintura texturizada ...

20 UND TRITEC R$ 2.020,00 R$ 40.400,00

50 Ar condicionado 18.000Btus/horas tipo split 98 UND ELETROLUX R$ 3.900,00 R$ 382.200,00

51 Ar  condicionado  18.000Btus/horas  tipo  split
(RESERVADO PARA COTA 25%) 32 UND ELETROLUX R$ 3.900,00 R$ 124.800,00

52 Ar condicionado 24.000Btus/horas tipo esplit 38 UND ELETROLUX R$ 4.905,00 R$ 186.390,00

53 Ar  condicionado  24.000Btus/horas  tipo  esplit
(RESERVADO PARA COTA 25%) 12 UND ELETROLUX R$ 4.905,00 R$ 58.860,00

54
Bebedouro  de  Coluna  20  Litros  ,  Bandeja  de
água removível, 31,1 x 99 x 32 cm, Peso 14,8 Kg,
abertura automática do garrafão e facilidade de
limpeza in...

20 UND ELETROLUX R$ 1.135,00 R$ 22.700,00

55
Bebedouro  Industrial  200L,  em  Inox  com  4
Torneiras,  Altura  1.50cm,  Largura  1.042  cm,
Profundidade 0,65cm, Peso 45 kg, 220 V 1,77 A
308,0 W 2,140 KW/H

12 UND BELOAR R$ 4.395,00 R$ 52.740,00

56
Bebedouro Purificador Industrial Refrigerado De
Coluna Inox,Conta com 2 Torneira (copo e jato)
de  pressão  em  latão  cromado,Dimensões
(AxLxP): 103x35x3...

12 UND BELOAR R$ 3.640,00 R$ 43.680,00

57
Liquidificador  Industrial  8  Litros,  material  do
corpo  Inox,  Peso  liq.  aproximado  do  produto
8,700kg,Potência (W) 800 W, Velocidades (1)

10 UND MODIAL R$ 1.415,00 R$ 14.150,00

58 Fogão De 2 Bocas Inox 10 UND UND CONSUL R$ 645,00 R$ 6.450,00

59
Fogão  De  4  Bocas  Inox  Bivolt.  Dimensões
Produto - (AxLxP) 93 x 49,9 x 65,4, Acendimento
Automático, Capacidade (litros) 61,5 litros

20 UND CONSUL R$ 1.425,00 R$ 28.500,00

60
Freezer  Horizontal  309  litros,1Tampa,
Congelamento  de  alimentos  -18  °C  a  -25  °C/
Refrigerador:+1 °C a +5 °C

20 UND CONSUL R$ 2.590,00 R$ 51.800,00

61
Freezer  Horizontal  534  litros,2  Tampa,
Congelamento  de  alimentos  -18  °C  a  -25  °C/
Refrigerador:+1  °C  a  +5  °C,  Altura97,30cm,
Largura98,00cm, Profundi...

15 UND CONSUL R$ 4.380,00 R$ 65.700,00

62
Freezer  Horizontal  534  litros,2  Tampa,
Congelamento  de  alimentos  -18  °C  a  -25  °C/
Refrigerador:+1  °C  a  +5  °C,  Altura97,30cm,
Largura98,00cm, Profundi...

5 UND CONSUL R$ 4.380,00 R$ 21.900,00
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63
Refrigerador 1 Porta, 245 Litros Degelo Manual
220V,Consumo  (Kw/h)  23,9Kw/h,  Dimensões
aproximadas do produto - cm (AxLxP) 147,4cm,
56cm, 65cm

20 UND CONSUL R$ 1.715,00 R$ 34.300,00

64 Smart TV led 43 Polegadas 20 UND OAC R$ 3.020,00 R$ 60.400,00
65 smart tv led 60 polegadas 15 UND OAC R$ 4.365,00 R$ 65.475,00

66 smart tv led 60 polegadas (RESERVADO PARA
COTA 25%) 5 UND OAC R$ 4.365,00 R$ 21.825,00

67 Smart TV led 50 Polegadas 20 UND OAC R$ 3.775,00 R$ 75.500,00

68 Balança Digital 40kg 20 UND LARTEC R$ 455,00 R$ 9.100,00

69 Colchão Casal c/ Mola 20 UND EUROSONO R$ 1.480,00 R$ 29.600,00

70 Colchão Solteiro Espuma 30 UND EUROSONO R$ 700,00 R$ 21.000,00
71 Geladeira frost free 260 lts duplex 10 UND CONSUL R$ 3.345,00 R$ 33.450,00
72 Geladeira frost free 240 lts 1 porta 10 UND CONSUL R$ 2.730,00 R$ 27.300,00
73 Ventilador de Teto 4 pás 25 UND MODIAL R$ 455,00 R$ 11.375,00

74 Ventilador de Mesa 25 UND MODIAL R$ 410,00 R$ 10.250,00

79 Botijão d gás 20 lts 30 UND ULTRAGAZ R$ 112,00 R$ 3.360,00

80 Aparelho de dvd 20 UND MODIAL R$ 145,00 R$ 2.900,00

81 Aparelho Telefonico 10 UND INTELBRAS R$ 155,00 R$ 1.550,00

82 Caixa  Amplificada  multiuso  sd/usb,12v  150
wrms-220w-Classe A 10 UND MODIAL R$ 1.985,00 R$ 19.850,00

83 Tablet  32  Gigas  Tela  de  8”  wi  Fi  Quad Core
Câmera Traseira 8 MP Selfie 2MP 150 UND SAMSUNG R$ 1.550,00 R$ 232.500,00

84
Tablet  32  Gigas  Tela  de  8”  wi  Fi  Quad Core
Câmera Traseira 8 MP Selfie 2MP (RESERVADO
PARA COTA 25%)

50 UND SAMSUNG R$ 1.550,00 R$ 77.500,00

85 Berço com colchão - bç1 (proinfância) 16 UND G R A O  D E
G E N T E R$ 485,00 R$ 7.760,00

86 Escorredor com rampa e uma escada de degraus
em polietileno - es (proinfância) 10 UND RANI-PLAY R$ 785,00 R$ 7.850,00

87 Gangorra com manoplas duplas em polietuleno -
ga (proinfância) 10 UND RANI-PLAY R$ 430,00 R$ 4.300,00

88 Casinha de boneca multicolorida em polietileno -
cs (proinfância) 10 UND RANI-PLAY R$ 1.985,00 R$ 19.850,00

89 Conjunto  de  colchonete  para  trocador  (3
unidades ) - co2 (proinfância) 10 UND FIBRASCA R$ 355,00 R$ 3.550,00

91 Banco retangular monobloco - b1 (proinfância) 10 UND RANI-PLAY R$ 500,00 R$ 5.000,00
92 Gira-gira ou carrosel - cr (proinfância) 10 UND RANI-PLAY R$ 1.515,00 R$ 15.150,00

93 Conjunto  de  colchonete  para  repouso  (  4
unidades ) - co3 (proinfância) 10 UND IMPACTKOM R$ 645,00 R$ 6.450,00

94 Cadeira alta para alimentação de crianças - c1
(proinfância) 10 UND GALZERANO R$ 365,00 R$ 3.650,00

95 Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg - mq
(proinfância) 10 UND CONSUL R$ 1.260,00 R$ 12.600,00

96 Purificador de água - pr (proinfância) 10 UND LORENZETTI R$ 905,00 R$ 9.050,00
97 Batedeira planetária 5 litros - bt1 (proinfância) 10 UND MODIAL R$ 1.960,00 R$ 19.600,00
98 Balança plataforma 150kg - bl2 (proinfância) 10 UND AMIRA R$ 845,00 R$ 8.450,00

99 Máquina  de  lavar  louças  industrial  tipo
monocamara - lv (proinfância) 2 UND WOLK R$ 10.610,00 R$ 21.220,00

100 Túnel ludico em poilietileno - tl (proinfância) 10 UND RANI-PLAY R$ 1.590,00 R$ 15.900,00

VALOR  TOTAL:  R$  3.126.635,00  (TRÊS
MILHÕES,  CENTO  E  VINTE  E  SEIS  MIL,
SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS.) Razão
S o c i a l :  A T U A N T E  &  S E R V I Ç O S
E M P R E E N D I M E N T O S  L T D A .  C N P J :
07.763.730/0001-93.  Endereço  completo:  Trav.
Vitorino Freire, 773, Bairro Areal, Coroatá - MA,
CEP 65.415-00 Nome do representante legal: JOÃO
LOPES DA LUZ Cédula de Identidade/órgão emissor:
22198112002-1 expedida pelo órgão SSP/MA CPF:
nº  351.628.803-53 Cargo/Função:  Representante
Legal.

N° LOTE/ITEM QTD UND MARCA VALOR UNT VALOR TOTAL

5 Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com
reforço Ômega, medindo 1980x900x400mm. 40 UND só aço R$ 209,00 R$ 8.360,00

6

Longarina,  com  02  lugares  encosto  com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altura, assento com dimensional de 410mm de
profunididade e 465mm de largura sistema de
fixação  por  parafusos,  Estrutura  em  aço  com
tratamento  tratado  anti  ferrugem  e  pintura
eletrostática epóxi.

40 UND só aço R$ 204,50 R$ 8.180,00

7

Longarina,  com  03  lugares,  encosto  com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altura, assento com dimensional de 410mm de
profunididade e 465mm de largura sistema de
fixação  por  parafusos,  Estrutura  em  aço  com
tratamento  tratado  anti  ferrugem  e  pintura
eletrostática epóxi.

40 UND só aço R$ 308,00 R$ 12.320,00

8

Longarina,  com  04  lugares,  encosto  com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altura, assento com dimensional de 410mm de
profunididade e 465mm de largura sistema de
fixação  por  parafusos,  Estrutura  em  aço  com
tratamento  tratado  anti  ferrugem  e  pintura
eletrostática epóxi.

40 UND só aço R$ 340,00 R$ 13.600,00

11

Cadeira  fixa  anatômica  em  PVC  rígido  com
encosto com dimensional de 470mm de largura X
300mm de altura, assento com dimensional de
410mm de profunididade e 465mm de largura
sistema de fixação por parafusos Estrutura em
tubo de aço 7/8’’ chapa 18 com tratamento anti
ferrugem e pintura eletrostática epóxi.

80 UND só aço R$ 134,00 R$ 10.720,00

12
Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro
duplo  simples  com tratamento  ante  ferrugem,
pintura eletrostática epóxi, medidas aproximadas
1000 x600 x740 MM.

60 UND atuante R$ 208,00 R$ 12.480,00

13

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro
duplo  simples  com tratamento  ante  ferrugem,
pintura  eletrostática  epóxi,  com 02  gavetas  e
chaves,  medidas  aproximadas 1200 x600 x740
MM

60 UND atuante R$ 335,00 R$ 20.100,00

14

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro
duplo  simples  com tratamento  ante  ferrugem,
pintura  eletrostática  epóxi,  com 02  gavetas  e
chaves,  medidas  aproximadas 1500 x600 x740
MM.

60 UND atuante R$ 390,00 R$ 23.400,00

15

Mesa em forma de L dinâmica confeccionada em
MDF de 30mm dupla face, podendo ser montada
em ambos os lados, com Painel na mesma cor do
MDF,  com  02  gavetas  e  chaves,  medidas
aproximadas 1400 x 1400 x 600 x 740 MM.

45 UND atuante R$ 652,00 R$ 29.340,00

16

Mesa em forma de L dinâmica confeccionada em
MDF de 30mm dupla face, podendo ser montada
em ambos os lados, com Painel na mesma cor do
MDF,  com  02  gavetas  e  chaves,  medidas
aproximadas  1400  x  1400  x  600  x  740  MM.
(RESERVADO PARA COTA 25%)

15 UND atuante R$ 670,00 R$ 10.050,00

21
Cadeira  fixa  espuma  injetada  anatômica,
revestida  tecido.  Base  em  tubo  de  aço  com
tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática
epóxi.

60 UND só aço R$ 128,00 R$ 7.680,00

22

Armário baixo de MDF de 18mm com 02 portas e
chaves, em madeira de (MDF), com acabamento
em  fita  de  borda,  revestimento  superior  em
laminado  melamínico  de  alta  pressão  com  o
acabamento  texturizado,  prateleira  regulável
interna, portas com dobradiças inox, puxadores
em nylon, medindo 900 x 750 x 400mm.

60 UND atuante R$ 210,00 R$ 12.600,00

23

Armário alto de MDF de 18mm com 02 portas e
chaves, em madeira de (MDF), com acabamento
em  fita  de  borda,  revestimento  superior  em
laminado  melamínico  de  alta  pressão  com  o
acabamento  texturizado,  prateleiras  reguláveis
interna, portas com dobradiças inox, e puxadores
de nylon, medindo 1800 x 800 x 400mm,

60 UND atuante R$ 345,00 R$ 20.700,00

26
Quadro Branco com porta pincel, confeccionado
em MDF e revestido de formica ultra, medindo
3000  x  1200mm  com  estrutura  de  borda  e
parafusos para fixar,

20 UND atuante R$ 420,00 R$ 8.400,00

27

conjunto  educação  infantil  colorido,  composto
por 01 mesa 70 x 70cm e 04 cadeiras color em
PVC rígido padrão FNDE, estrutura em tubo de
aço 7/8,  tampo dupla face em MDF de 18mm
color, com acabamento em fita de borda flexível
na cor das cadeiras, estrutura em tubo aço com
tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática
epóxi.

150 CONJ. só aço R$ 452,00 R$ 67.800,00

28

conjunto  educação  infantil  colorido,  composto
por 01 mesa 70 x 70cm e 04 cadeiras color em
PVC rígido padrão FNDE, estrutura em tubo de
aço 7/8,  tampo dupla face em MDF de 18mm
color, com acabamento em fita de borda flexível
na cor das cadeiras, estrutura em tubo aço com
tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática
epóxi.  (RESERVADO PARA COTA 25%)

50 CONJ. só aço R$ 452,00 R$ 22.600,00

29

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado
e pintura eletrostática epóxi, assento e encosto
colorido  (conjunto  de  06  mesas  em  MDF  de
15mm  revestido  em  ambas  as  faces,  com  6
cadeiras fixa colorida em MDF de 6mm), MDF de
6 e 15mm dupla face color, com coluna central
em aço com tratamento ante ferrugem, pintura
eletrostática epóxi.

45 CONJ. só aço R$ 998,00 R$ 44.910,00

30

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado
e pintura eletrostática epóxi, assento e encosto
colorido  (conjunto  de  06  mesas  em  MDF  de
15mm  revestido  em  ambas  as  faces,  com  6
cadeiras fixa colorida em MDF de 6mm), MDF de
6 e 15mm dupla face color, com coluna central
em aço com tratamento ante ferrugem, pintura
eletrostática  epóxi.  (RESERVADO  PARA  COTA
25%)

25 CONJ. só aço R$ 998,00 R$ 24.950,00

31

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado
e pintura eletrostática epóxi, assento e encosto
colorido  (conjunto  de  06  mesas  em  MDF  de
18mm  revestido  em  ambas  as  faces,  com  6
cadeiras fixa base em aço com tratamento ante
ferrugem e  assento  e  encosto  em PVC rígido
padrão FNDE), MDF de 18mm dupla face color,
com coluna central em aço com tratamento ante
ferrugem, pintura eletrostática epóxi.

45 CONJ. só aço R$ 1.220,00 R$ 54.900,00

32

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado
e pintura eletrostática epóxi, assento e encosto
colorido  (conjunto  de  06  mesas  em  MDF  de
18mm  revestido  em  ambas  as  faces,  com  6
cadeiras fixa base em aço com tratamento ante
ferrugem e  assento  e  encosto  em PVC rígido
padrão FNDE), MDF de 18mm dupla face color,
com coluna central em aço com tratamento ante
ferrugem,  pintura  eletrostática  epóxi.
(RESERVADO  PARA  COTA  25%)

25 CONJ. só aço R$ 1.680,00 R$ 42.000,00

33

conjunto para Professor (01 Cadeira + 01 Mesa)
para professor,  nos padrões estabelecidos pelo
FNDE.  Mesa  com  Tampo  em  made i ra
aglomerada (MDF), 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
na  cor  BRANCA  e  afixado  à  estrutura  com
para fusos  de  5 ,0mm  de  Ø  x  45mm  de
comprimento. Toda estrutura em tubos de aço
carbono  laminado  a  frio  com  tratamento
antiferruginoso por fosfatização. Porta livros em
Polipropileno puro de matéria prima reciclada ou
recuperada, afixado à estrutura por rebites de
r e p u x o  c o m  4 , 0 m m  d e  Ø  x  1 0 m m  d e
comprimento e com o símbolo internacional da
Rec ic lagem.  Ponte i ras  e  sapatas  em
Polipropileno  copolímero  virgem  afixado  por
meio de encaixe. Coluna e travessa longitudional
em tubo  oblongo  29x58mm (CH 16),  travessa
superior  em  tubo  Ø  1¼”  (CH  16)  e  pés
confeccionados em tubo Ø 1 ½” (CH 16). Cadeira
com Assento em Polipropileno copolímero virgem
moldado e injetado anatomicamente ou com a
opção  em  compensado  anatômico  moldado  a
quente com no mínimo sete laminas e afixado à
estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de Ø
x  12mm  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

150 CONJ. só aço R$ 405,00 R$ 60.750,00
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34

conjunto para Professor (01 Cadeira + 01 Mesa)
para professor,  nos padrões estabelecidos pelo
FNDE.  Mesa  com  Tampo  em  made i ra
aglomerada (MDF), 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
na  cor  BRANCA  e  afixado  à  estrutura  com
para fusos  de  5 ,0mm  de  Ø  x  45mm  de
comprimento. Toda estrutura em tubos de aço
carbono  laminado  a  frio  com  tratamento
antiferruginoso por fosfatização. Porta livros em
Polipropileno puro de matéria prima reciclada ou
recuperada, afixado à estrutura por rebites de
r e p u x o  c o m  4 , 0 m m  d e  Ø  x  1 0 m m  d e
comprimento e com o símbolo internacional da
Rec ic lagem.  Ponte i ras  e  sapatas  em
Polipropileno  copolímero  virgem  afixado  por
meio de encaixe. Coluna e travessa longitudional
em tubo  oblongo  29x58mm (CH 16),  travessa
superior  em  tubo  Ø  1¼”  (CH  16)  e  pés
confeccionados em tubo Ø 1 ½” (CH 16). Cadeira
com Assento em Polipropileno copolímero virgem
moldado e injetado anatomicamente ou com a
opção  em  compensado  anatômico  moldado  a
quente com no mínimo sete laminas e afixado à
estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de Ø
x  12mm  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
(RESERVADO PARA COTA 25%)

50 CONJ. só aço R$ 405,00 R$ 20.250,00

35

conjunto escolar CJA3 com mesa em tampo em
madeira  aglomerada  (MDP),  com  os  cantos
arredondados ,  espessura  18mm  com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de
5,0mm de  Ø  x  45mm de  comprimento.  Porta
livros em polipropileno, afixado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de
comprimento e com o símbolo internacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo
Ø 1 ¼” (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø
1 ½” (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-03
(L x P x A) 600 x 450 x 464 mm;

100 CONJ. só aço R$ 391,00 R$ 39.100,00

36

conjunto escolar CJA 04, mesa com tampo em
madeira  aglomerada  (MDP),  com  os  cantos
arredondados ,  espessura  18mm  com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de
5,0mm de  Ø  x  45mm de  comprimento.  Porta
livros em polipropileno, afixado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de
comprimento e com o símbolo internacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo
Ø 1 ¼” (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø
1 ½” (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04
(L x P x A) 600 x 450 x 644 mm; Cadeira: Assento
e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura
por  rebites  de  repuxo.  Em  polipropileno
copolímetro virgem, com o símbolo internacional
de reciclagem e afixado por  meio  de encaixe.
Estrutura  tubular  Ø  20,7  mm  (CH  14).
Dimensões aproximadas: CJA-04: Encosto 396 x
198mm,  Assento  400  x  350mm,  Altura  até  o
assento 380 mm.

750 CONJ. só aço R$ 387,00 R$ 290.250,00

37

conjunto escolar CJA 04, mesa com tampo em
madeira  aglomerada  (MDP),  com  os  cantos
arredondados ,  espessura  18mm  com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de
5,0mm de  Ø  x  45mm de  comprimento.  Porta
livros em polipropileno, afixado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de
comprimento e com o símbolo internacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo
Ø 1 ¼” (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø
1 ½” (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04
(L x P x A) 600 x 450 x 644 mm; Cadeira: Assento
e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura
por  rebites  de  repuxo.  Em  polipropileno
copolímetro virgem, com o símbolo internacional
de reciclagem e afixado por  meio  de encaixe.
Estrutura  tubular  Ø  20,7  mm  (CH  14).
Dimensões aproximadas: CJA-04: Encosto 396 x
198mm,  Assento  400  x  350mm,  Altura  até  o
assento  380  mm.   (RESERVADO  PARA  COTA
25%)

250 CONJ. só aço R$ 387,00 R$ 96.750,00

38

conjunto escolar CJA 05, mesa com tampo em
madeira  aglomerada  (MDP),  com  os  cantos
arredondados ,  espessura  18mm  com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de
5,0mm de  Ø  x  45mm de  comprimento.  Porta
livros em polipropileno, afixado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de
comprimento e com o símbolo internacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo
Ø 1 ¼” (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø
1 ½” (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-05
(L x P x A) 600 x 450 x 710 mm; Cadeira: Assento
e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura
por  rebites  de  repuxo.  Em  polipropileno
copolímetro virgem, com o símbolo internacional
de reciclagem e afixado por  meio  de encaixe.
Estrutura  tubular  Ø  20,7  mm  (CH  14).
Dimensões aproximadas: CJA-05: Encosto 396 x
198mm,  Assento  400  x  390mm,  Altura  até  o
assento 430 mm.

750 CONJ. só aço R$ 351,00 R$ 263.250,00

39

conjunto escolar CJA 05, mesa com tampo em
madeira  aglomerada  (MDP),  com  os  cantos
arredondados ,  espessura  18mm  com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de
5,0mm de  Ø  x  45mm de  comprimento.  Porta
livros em polipropileno, afixado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de
comprimento e com o símbolo internacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo
Ø 1 ¼” (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø
1 ½” (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-05
(L x P x A) 600 x 450 x 710 mm; Cadeira: Assento
e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura
por  rebites  de  repuxo.  Em  polipropileno
copolímetro virgem, com o símbolo internacional
de reciclagem e afixado por  meio  de encaixe.
Estrutura  tubular  Ø  20,7  mm  (CH  14).
Dimensões aproximadas: CJA-05: Encosto 396 x
198mm,  Assento  400  x  390mm,  Altura  até  o
assento  430  mm.   (RESERVADO  PARA  COTA
25%)

250 CONJ. só aço R$ 351,00 R$ 87.750,00

40

conjunto escolar CJA 06, mesa com tampo em
madeira  aglomerada  (MDP),  com  os  cantos
arredondados ,  espessura  18mm  com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de
5,0mm de  Ø  x  45mm de  comprimento.  Porta
livros em polipropileno, afixado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de
comprimento e com o símbolo internacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo
Ø 1 ¼” (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø
1 ½” (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-06
(L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento
e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura
por  rebites  de  repuxo.  Em  polipropileno
copolímetro virgem, com o símbolo internacional
de reciclagem e afixado por  meio  de encaixe.
Estrutura  tubular  Ø  20,7  mm  (CH  14).
Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x
198mm,  Assento  400  x  430mm,  Altura  até  o
assento 460 mm.

750 CONJ. só aço R$ 356,00 R$ 267.000,00

41

conjunto escolar CJA 06, mesa com tampo em
madeira  aglomerada  (MDP),  com  os  cantos
arredondados ,  espessura  18mm  com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de
5,0mm de  Ø  x  45mm de  comprimento.  Porta
livros em polipropileno, afixado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de
comprimento e com o símbolo internacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo
Ø 1 ¼” (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø
1 ½” (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-06
(L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento
e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura
por  rebites  de  repuxo.  Em  polipropileno
copolímetro virgem, com o símbolo internacional
de reciclagem e afixado por  meio  de encaixe.
Estrutura  tubular  Ø  20,7  mm  (CH  14).
Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x
198mm,  Assento  400  x  430mm,  Altura  até  o
assento  460  mm.   (RESERVADO  PARA  COTA
25%)

250 CONJ. só aço R$ 356,00 R$ 89.000,00

42

Mesa  Escolar  para  cadeirantes  nos  padrões
estabelecidos  pelo  FNDE (Funido  Nacional  de
Desenvolvimento  da  Educação)  resistente  e
prática.  Confeccionada  em  MDF  revestido  na
face superior em laminado de alta pressão e face
inferior com contra capa, bordos com fita de PVC
3mm  azul.  Estrutura  composta  por  travessas
inferiores em tubo de aço Ø1.1/2″, superiores em
Ø1.1/4″ e colunas 29 x 58mm, pintura epóxi pó
liso  brilhante.  Bandeja  porta  l ivros  em
polipropileno cinza. Acabamento com sapatas e
ponteiras azuis. Dimensões aproximadas de 900
x 600 x 820mm (L X P X A).

50 UND só aço R$ 492,00 R$ 24.600,00

46 Ar condicionado 9.000Btus/horas tipo Split 38 UND agratto R$ 930,00 R$ 35.340,00

47 Ar  condicionado  9.000Btus/horas  tipo  Split   
(RESERVADO PARA COTA 25%) 12 UND agratto R$ 1.310,00 R$ 15.720,00

48 Ar condicionado 12.000Btus/horas tipo split 45 UND agratto R$ 1.220,00 R$ 54.900,00

49 Ar  condicionado  12.000Btus/horas  tipo  split  
(RESERVADO PARA COTA 25%) 15 UND agratto R$ 1.810,00 R$ 27.150,00

75 Ventilador escolar 60 cm,multivelocidades 300 UND ventisol R$ 268,00 R$ 80.400,00

76 Ventilador  escolar  60  cm,multivelocidades   
(RESERVADO PARA COTA 25%) 100 UND ventisol R$ 268,00 R$ 26.800,00

77 Sofá 2 lugares 15 UND atuante R$ 1.510,00 R$ 22.650,00
78 Sofá 3 lugares 15 UND atuante R$ 1.990,00 R$ 29.850,00
90 Mesa de reunião - m7 (proinfância) 10 UND atuante R$ 321,00 R$ 3.210,00

VALOR TOTAL: R$ 1.989.810,00 (HUM MILHÃO,
NOVECENTOS  E  OITENTA  E  NOVE  MIL,
OITOCENTOS  E  DEZ  REAIS)

Cláusula  Quinta:  Da  Revisão  dos  Preços.  Os
percentuais de descontos registrados permanecerão
fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
A  revisão  dos  percentuais  de  desconto  só  será
admitida no caso de comprovação do desequilíbrio
econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente,
através  de  notas  fiscais  de  aquisição  de  matérias-
primas, lista de preços de fabricante ou outros que
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demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do
objeto.  Para a concessão desta revisão,  a empresa
deverá  comunicar  a  Prefeitura  Municipal  de
Peritoró/MA as variações dos preços, por escrito e
imediatamente, com pedido justificado, anexando os
documentos comprobatórios da majoração. Durante o
período  de  análise  do  pedido,  a  empresa  deverá
efetuar o fornecimento pelo percentual de desconto
registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente
julgada procedente.

Cláusula Sexta: Do Cancelamento do Registro de
Preços.  A  empresa  terá  seus  registros  cancelados
quando:  I  -  Descumprir  as  condições  da  Ata  de
Registro  de  Preços;  II  -  Não  retirar  a  nota  de
empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo
estabelecido  pela  Administração,  sem  justificativa
aceitável;  III  -  Não  aceitar  reduzir  o  seu  preço
registrado,  na  hipótese  de este  se  tornar  superior
àqueles praticados no mercado; IV -  Sofrer sanção
prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da
Lei 8.666/93 ou artigo 7º da Lei nº 10.520/02; Poderá
ainda  ser  cancelado  o  registro  de  preços  na
ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso
fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento  da  ata,  devidamente  comprovados  e
justificados: I - Por razão de interesse público; ou II -
A pedido da empresa. Em qualquer caso, assegurados
o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  o  cancelamento
ocorrerá  mediante  determinação  da  Prefeitura
Municipal  de  Peritoró/MA.

Cláusula Sétima: Dos Ilícitos Penais. As infrações
penais  tipificadas  na Lei  8.666/93 serão objeto  de
processo judicial na forma legalmente prevista, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis.

Cláusula  Oitava:  Do  Contrato  Nas  eventuais
necessidades da contratação do objeto constante da
presente  ATA,  o  fornecedor  será  convocado  para
assinatura  dos  contratos,  dentro  do  prazo  de  05
(cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.
Parágrafo Único: Esse prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito por esta Administração Pública. A recusa em
formalizar  o  ajuste,  no  prazo  previsto,  sem
justificativa  por  escrito  e  aceita  pela  autoridade
competente, bem como a não manutenção de todas as
condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante
às  penalidades  cabíveis,  devendo  a  Administração
cancelar o registro do licitante, podendo adotar as
providências  estabelecidas  no  edital.  Os  contratos
poderão ser alterados nos casos previstos no art. 65
da  Lei  8.666/93,  desde  que  haja  interessa  da

Administração,  com  a  apresentação  das  devidas
justificativas.

Cláusula Nona: Disposições Gerais. A assinatura
da presente Ata implicará na plena aceitação, pela
empresa,  das  condições  estabelecidas  no edital  de
licitação e seus anexos. O licitante vencedor somente
será  liberado,  sem  penalidade,  dos  compromissos
previsto nesta ATA, nas hipóteses previstas no art.
18, § 1º art. 19, inciso I e art. 21, incisos I e II, do
Decreto nº 7.892/2013. Passam a fazer parte desta
ATA,  para  todos  os  efeitos,  a  documentação  e
propostas apresentadas pelos licitantes. A existência
dessa  ata  de  registro  de  preço,  não  obriga  esta
prefeitura municipal a firmar solicitações e contratos.
Foro  para  dirimir  qualquer  dúvida  oriunda  da
execução  deste  ajuste  será  o  da  Comarca  de
Coroatá/MA. E, por estarem em pelo e comum acordo
com as  disposições  estabelecidas  na  presente  ata,
assinam este instrumento, em duas vias de igual teor
e forma, para um só efeito. Comissão permanente de
licitação,  gerenciador,  Presidente  da  Comissão
permanente de licitação, senhor Saul Coelho Santos
de  Souza.  PERITORÓ  -  MA,  11  de  agosto  de
2021.SAUL  COELHO  SANTOS  DE  SOUZA,
Presidente  da  Comissão  permanente  de  Licitação;
ORGÃO  GERENCIADOR.  R.  BENEDITO  DE
ARAUJO  –  ME,  CNPJ:  01.202.020/0001-08.
DIOGO VICTOR BEZERRA DE ARAÚJO, CPF nº
016.627.333-30.  ATUANTE  &  SERVIÇOS
E M P R E E N D I M E N T O S  L T D A .  C N P J :
07.763.730/0001-93. JOÃO LOPES DA LUZ, CPF:
nº 351.628.803-53.
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