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ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21051400/21/SEADM  O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa
jurídica de direito público interno, por meio da prefeitura Municipal de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, inscrita no CNPJ/MF 06.398.150/0001-81,
com sede na Praça José Freitas, Nº 35 , bairro Centro, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - Estado do Maranhão, neste ato Representada pelo Prefeito, o
Sr. Wallas Gonçalves Rocha, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 0170887920017 SEJUSP MA e inscrito(a) no CPF sob nº 977.242.113-53, residente
neste Município de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS,
realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 21051400/21/SEADM, nas
cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respetiva homologação, RESOLVE registrar os preços da
empresa SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 23.659.394/0001-90 estabelecia na AV DOS FRANCES, 510, BAIRRO SANTO ANTONIO - SÃO
LUÍS/MA, CEP 65.036-284, FONE (98) 3243-8028, E-MAIL vjrsilva2010@bol.com.br neste ato representado pelo Sr.: JOSE VALE DA SILVA JUNIOR,
brasileiro, portador do RG: 01565674420006 CPF 225.192.033-15, F W COMERCIO LTDA - EPP CNPJ 10.487721/0001-21, estabelecida na Avenida
Joaquim Mochel, Quadra 23, nº 04, Parque Pindorama, São Luis - MA, CEP 65.040-760, representada pelo senhor WASHIGUINITON CESAR ALMEIDA
SILVA, brasileiro, portador do RG 739032976 atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações
aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO                                                                                                                                          

A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO E POSSÍVEL E FUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, conforme
especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 017/2021 , constituindo assim, em
documento vinculativo e obrigacional às

 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES                                                                                                                                          

 2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 017/2021,
completando-a para todos os fins de direito, independentemente de   sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS                                                                                                                                          

Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 017/2021- Sistema de Registro de
Preços, conforme a tabela abaixo:

   Empresa Beneficiaria: SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI, CNPJ 23.659.394/0001-90
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UND MARCA QUANT  V. UNIT 

1 Computador, placa mãe 1150 DDR3 i3h81m-A/BR, proc 1150 Intel I3-4440 2.1GHZ 6m
box, 2 solts pci-e, memória DDR3 16GB 1333 memory one, HD sata 01 TB hitachi
7200rpm, dell ou similar compatível em qualidade

Und  intel 30 R$
3.946,33

2 Computador, placa mãe 1150 DDR3 i5h81m-A/BR, proc 1150 Intel I5-4440 3.1GHZ 6m
box, 2 solts pci-e, memória DDR3 16GB 1333 memory one, HD sata 01 TB hitachi
7200rpm, dell ou similar compatível em qualidade

Und intel 20 R$
4.596,33

3 Data show mesa, resolução max 1024x768 XGA, luminosidade 3000 ANSI lumens,
enradas vídeo composto, s-vídeo, védeo RGB/componentes, rede (RJ-45), áudio
estéreo, lâmpada 210w UHP

Und lumens 15 R$
3.888,00

4 Estabilizdor 2000VA Und sms 60 R$
1.110,00

5 Impressora laser monocromática DCP 815DN 8085DN 8157DN brother ou similar
compatível em qualidade

Und  brother 30 R$
4.580,00

6 Impressora monocromática média capacidade de entrada 150 folhs 80g/m² ou 10 folhas
em papel especial envelopes etiquetas papel cartão capacidade de saída 100 folhas
tamanho de mídia A4 A5 carta ofício executive follo ofício isso b5 jls b5 envelope
monarch/com10/dl/c5 customizado tamanho máximo 76x127mm 3"x5" tamanho máximo
216x356mm 8,5"x14" tipo mídia comum fino reciclado ohp etiqueta envelope cartão
espesso bond pré-impresso papel colorido velocidade máx impressão p&b ppm 21 ppm
resolução de impressão 600x600dpi itens inclusos impressora 1 cartucho de toner preto
1 cabo de energia 1CD (Driver aplicativos) 1 guia de instalação rápida

Und  brother 35 R$
4.153,33

7 Nobreak com potência de 1500VA, fator de pottência de 0,55 entrada automática
(115/127/220) saída de 115v

Und sms 65 R$
2.573,00

8 Notebook com processador core I3, 4GB de memória RAM, HD de 500GB, tela LCD de
14 polegadas intermediário, dell ou similar compatível em qualidade

Und lenovo 35 R$
4.013,00

9 Notebook com processador core I5, 4GB de memória RAM, HD de 500GB, tela LCD de
14 polegadas intermediário, dell ou similar compatível em qualidade

Und lenovo 35 R$
4.973,33

10 Scanner: área de digitalização 216x356mm. Resolução ótica: 600x600 dpi, páginas por
minuto: 25ppm, capacidade alimentador automático: 50 folhas, tipos de documento:
cartão com relevo, cartão de plástico, cartão de visita, papel comum, cheque.

Und  canon 20 R$
3.613,00

11 Aparelho de TV LED de 32”; Característica Técnicas Mínimas: Display de alta definição
WXGA (1920x1080) Widescreen 16,9 e full screen (4:3); ter brilho de no mínimo 500
cd/m², ter contraste de no mínimo: 8000:1, ter suporte a SAP e Closed Caption;
Voltagem: AC 100-240V; ter no mínimo as seguintes conexões: 1(uma) entrada HDMI;
1(uma) entrada Vídeo Componente; 1(uma) entrada S-Vídeo; 1(um) conjuntos de entrada
RCA para áudio e vídeo; 1(uma) saída para fone de ouvido; Ser operado nos idiomas
português e inglês, vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios para o seu
bom funcionamento e manual em português.

Und multilaser 45 R$
2.350,00

12 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: Tipo SPLIT, Bifásico (evaporador e condensador),
Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo
consumo de energia ,Selo Procel  “A” , Timer , filtro de proteção  ativa, Direcionadores de
Ar, Saída  Regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de
ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo),
Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.

Und green 35 R$
2.180,00

13 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: Tipo SPLIT, Bifásico (evaporador e condensador),
Controle sem fio, Filtro lavável e removível, Display digital na evaporadora, Com baixo
consumo de energia ,Selo Procel  “A” , Timer , filtro de proteção  ativa, Direcionadores de
Ar, Saída  Regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de temperatura, 3 velocidades de
ventilação, ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo),
Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da aquisição.

Und green 30 R$
2.450,00

14 AR CONDICONADO 18.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e
condensador), Classe de consumo Procel “B”, Filtro lavável e removível, Comprimento
Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de
refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros,
display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura,
ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da
aquisição.

Und elgin 20 R$
3.750,00

15 AR CONDICONADO 24.000 BTUS: Tipo SPLIT de piso teto, Bifásico (evaporador e
condensador), Classe de consumo Procel “B”, Filtro lavável e removível, Comprimento
Médio Utilizado 10(m), Presença de controle remoto sem fio, com funções de
refrigeração, ventilação, termômetro e termostato, com alcance mínimo de cinco metros,
display integrado, Display na unidade evaporadora, com as funções de temperatura,
ventilação e refrigeração, Garantia Mínima do Fabricante 12(doze) meses, contados da
aquisição.

Und elgin 20 R$
4.800,00
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16 Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço com 02 portas de abrir
com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido
vertical com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das
prateleiras a cada 50 mm, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03
reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale. Estrutura confeccionada em chapa
de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de
fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal e portas com pintura em
esmalte sintético. Pés reguláveis com base em polietileno de alto impacto com diâmetro
de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1”. Capacidade :  30 kg por prateleira .
Dimensões mínimas: 900 mm x 400 mm x 1975 mm (l x p x h).

Und Ultra moveis 50 R$
1.150,00

17 Arquivo de aço com 03 gavetas: Arquivo de aço com 03 (três) gavetas para pasta
suspensa chapa de aço de no mínimo n° 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte
superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de
abertura total, em chapa de aço n° 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores
estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura
cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a
base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Pés reguláveis com base em
polietileno de alto impacto com diâmetro de 50 mm, fixado por parafuso de 3/8 x 1”.
Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45 Kg por gavetas. Dimensões
mínimas:465mmx670mmx1010mm.

Und Ultra moveis 50 R$ 970,00

18 Arquivo de Aço com 04 Gavetas:  Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pasta
suspensa chapa de aço de no mínimo n° 24 (0,60mm), nas laterais, no fundo e parte
superior. Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de
abertura total, em chapa de aço n° 18 (1,20mm). Porta etiquetas e puxadores
estampados na parte superior das gavetas, pés com regulagem de altura, fechadura
cilíndrica tipo Yale com chaves em duplicata. Tratamento anticorrosivo por fosfatização a
base zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade de 40 a 50 pastas ou 45
Kg por gavetas. Dimensões Mínimas: 465mm x 670 mm x 1330mm(l x p x h).

Und Ultra moveis 50 R$
1.150,00

19 Banco com 04 lugares: Banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina,
assento e encosto em polipropileno  copolímero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com  no
mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de
banhos químicos e pintura a pó na cor preto.Dimensões mínimas: Assento: 465mm x
415mm (l x p), Encosto: 280 x 450 mm (h x l).

Und dimovesc 50 R$ 899,00

20 Bebedouro elétrico adulto tipo pressão: Bebedouro Elétrico Adulto Tipo Pressão, tampo e
gabinete em aço inoxidável, provido de torneiras de latão cromadas para copo e
absorção direta com regulagem a jato, reservatório d’água em aço inoxidável, com
serpentina externa em cobre, sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação
com carvão ativado, compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a,
tensão de 220volts, capacidade de refrigeração de no mínimo 3,5 litros/hora. Dimensões
mínimas de 1000 mm de altura; 330 mm de largura; 300 mm de profundidade.

Und aquamax  65 R$
1.500,00

21 Bebedouro Elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna: Bebedouro
elétrico, adulto para garrafão de 20 (vinte) litros, tipo coluna, capacidade mínima para
armazenamento no reservatório de 3,50 litros/hora. Gabinete em aço inoxidável, duas
torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em
cobre externas ao reservatório.  Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o
gás R134a, tensão de 220 volts, com dimensões mínimas de: 1.360 mm de altura, 300
mm de largura, 330 mm de profundidade.

Und britania 65 R$
1.150,00

22 Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 2 Torneiras
cromadas Manuais, com capacidade de 50 litros no reservatório, Atende de 50 a 60,
Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, Com revestimento externo
em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e
material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina
interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou 220v, Baixo consumo
de energia, , Regulagem da temperatura da água, Altura 1380 mm, Largura 328 mm,
Comprimento 378 mm.

Und aquamax  65 R$
1.950,00

23 Bebedouro Elétrico Industrial Inox: Bebedouro Elétrico Adulto Industrial Inox 3 Torneiras
cromadas Manuais , com capacidade de 100 litros no reservatório, Atende de 120 a 150
pessoas/hora, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, Com
revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P, alta
resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano
expandido, Serpentina interna em aço inox 304, Gás ecológico R 134 A, Tensão bivolt ou
220v, Baixo consumo de energia, Regulagem da temperatura da água, Regulagem da
temperatura da água, Altura 1490 mm, Largura 402 mm, Comprimento 700 mm.

Und aquamax 70 R$
3.100,00

24 Cardeira de Plástico Sem Braço Branca: Cadeiras Empilhável, Assento: (Altura medindo
do piso - 44 cm- Largura - 40 cm - Profundidade - 39 cm),Encosto: (Altura 1 medindo do
piso- 89 cm- Altura 2 medindo do assento - 47 cm- Largura - 44 cm),Peso suportado 140

Und tramontina 350 R$ 59,90
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25 Cadeira Auxiliar: Cadeira fixa, espaldar baixo, assento e encosto estofados em espuma
injetada, moldada anatomicamente, densidade entre 45 a 55 Kg/m³, com mínimo de 50
mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul, com encosto fixo.
Estrutura 04 pés em aço industrial 7/8” com parede de no mínimo 1,50 mm, pintura
eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto. Dimensões
mínimas: Assento: 470mm x 420mm (l x p) Encosto : 365mm x 420mm (h x l).

Und idealflex  100 R$ 229,00

27 Cadeira Secretaria: Cadeira giratória sem braços, espaldar baixo, assento e encosto
estofados em espuma injetada, moldadas anatomicamente, densidade entre 45 a 55
Kg/m³, com mínimo de 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% poliéster na
cor azul. Base de aço com capa de proteção em polipropileno texturizado preto,
regulagem de altura a gás, encosto regulável. Dimensões mínimas: Assento: 470 x
420mm (lxp); Encosto: 365 x 420mm(hxl).

Und idealflex 120 R$ 479,00

28 Caixa Amplificada, Características Técnicas Mínimas: Potência pmpo de 500 w, potência
rms de 75 w, alto-falantes: woofer 12  e tweeter 2  ½, tweeter com chave liga/desliga,
equalizador de 2 vias (graves e agudos), 3 canais independentes, entradas: canal 1 - alto
ganho guitarra, baixo ganho guitarra, canal 2 - teclado estéreo e auxiliar estéreo, canal 3
- microfone (2 entradas), saídas: videokê - line out, porta. fusível: externo, alimentação:
127 220 v, dimensões aproximadas axlxp (mm): 670 x 545 x 260, peso aproximado: 18,5
kg.

Und mondial 60 R$ 888,00

31 Fogão Industrial 2 Bocas Alta Pressão Sem Forno, Produzido Em Aço Carbono Especial,
Cor: Cinza Ral, Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido, Pés Revestidos Com
Sapatas Em Pvc Rígido, Tubo Coletor De Gás Cromado, Diâmetro Da Boca
30x30,Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás Coletor De Resíduos Individuais Em
Aço Galvanizado, Registros De Alta Resistência, Baixo Consumo De Gás, Alta Pressão:
2 Queimadores Simples 130mm,Peso:20 Kg.

Und leona 35 R$ 497,00

32 Fogão Industrial 4 Bocas Alta Pressão Sem Forno, Produzido Em Aço Carbono Especial,
Cor: Cinza Ral, Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido, Pés Revestidos Com
Sapatas Em Pvc Rígido, Tubo Coletor De Gás Cromado, grelha e queimadores em ferro
fundido, sendo a grelha 30 x 30 centímetros ,Sistema Exclusivo De Regulagem De
Ar/Gás Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado, Registros De Alta
Resistência, Baixo Consumo De Gás, Alta Pressão: 4 Queimadores Simples, (largura X
altura x profundidade): 74 cm x 80 cm x 82,5 cm.

Und leona 35 R$
1.150,00

33 Fogão 6/ bocas: fogão 6/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional,
com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.

Und esmaltec 40 R$ 980,00

34 Fogão 4/ bocas: fogão 4/bocas tampo inoxidável, aplicação doméstica, tipo convencional,
com 4 bocas, acendimento automático e forno auto-limpante, cor branca.

Und esmaltec 35 R$ 799,00

35 Fragmentadora: Abertura de inserção 230 mm, máximo de folhas (70g/m2) 10 folhas, tipo
de fragmentação partículas de 4x40 mm, velocidade de fragmentação 2,3 m/min, tensão
127V ou 220V.

Und multilaser 5 R$
1.850,00

36 Freezer Horizontal: Capacidade bruta 293 litros, Tensão: 127v/220v, cor: Branca. Und brastemp 20 R$
2.650,00

37 Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 539 litros, porta com fechamento
automático, prateleiras regulaveis, travamento na porta, dupla ação freezer/refrigerador,
dreno com tampa, medida aproximdas: 675 mm de comprimento, 650 mm de largura,
1.854 mm de altura.

Und brastemp 15 R$
3.500,00

39 Geladeira: Capacidade mínima 250 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco; Und electrolux 15 R$
2.950,00

40 Geladeira Duplex: Capacidade mínima 370 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco; Und electrolux 15 R$
3.950,00

41 Liquidificador: Capacidade mín. 1,5 litros, com 03 velocidades, com porta fio e sistema de
trava de segurança, voltagem 220 v.

Und mondial 30 R$ 299,00

42 Liquidificador Industrial: liquidificador industrial com copo, lamina, macal eixo em aço
inox, capacidade mín. 10 litros, voltagem; 220v.

Und leona 20 R$
1.280,00

43 Mesa de Plástico Quadrada Empilhável Branca, Altura medido do piso 71,5 cm, Largura
70 cm, Profundidade 70 cm.

Und tramontina 85 R$ 139,00

44 Mesa com 03 gavetas: Mesa de trabalho com gaveteiro fixo de 03 gavetas, corpo e frente
de aço, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF) com no mínimo 25mm de
espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na
cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de polistireno, na cor do laminado,
retaguarda e pés em aço,chapa nº24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço
tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó
na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mmx650mmx740mm(lxpxh).

Und  Maiart moveis 40 R$ 597,00

45 Mesa sem gavetas: Mesa de trabalho sem gavetas,, tampo em madeira prensada (MDP
ou MDF) com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado

Und alfa 50 R$ 399,00
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melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de
polistireno, na cor do laminado, retaguarda e pés em aço ,chapa nº24 (0,60mm).
Acabamento para as partes em aço tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato
de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Dimensões mínimas: 1190mm x
650mm x 740mm(lxpxh).

46 Ventilador de Coluna, com 3 níveis de velocidade, hélices com 6 pás de 30 cm de
diâmetro, material metal e plástico, cor preto/branco, tensão bivolt
ou220v,Largura:35,00cm,Altura:100,00,Profundidade:35,00 cm,Peso:2,20 kg, Garantia
de 12 meses.

Und mallory 90 R$ 329,00

47 Ventilador de Parede 60 cm, 3 níveis de Velocidade, hélices com 3 pás, Inclinação
vertical ajustável, Tensão  Bivolt ou 220v ,Cor Preto/Branco, Garantia de 12 meses.

Und ventisol 95 R$ 297,00

48 Regulador de gás parafusado sem manômetro com mangueira e abraçadeiras:
Recomendado para botijão com capacidade de: Até 13 kg Modelo do regulador de gás:
Parafusado Vazão máxima do regulador de gás: 2 kg/hora Rosca de entrada do
regulador de gás: Padrão botijão P13 Conexão de saída do regulador de gás,
Largura:12,00 cm,Altura:16,00 cm,Profundidade:23,00 cm.

Und  formagas 200 R$ 79,00

                    Empresa Beneficiaria: F W COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 10.487721/0001-21

Item Especificação do Item Und Marcas Quant Vlr Unit

26 Cadeira diretor: Cadeira giratória com apoio para braços fixo em
poliuretano injetado na cor preto, espaldar médio, assento e encosto
estofados em espuma injetada, moldada anatomicamente com densidade
de 45 a 55 Kg/m³, com no mínimo 60 mm de espessura, revestimento em
tecido 100% poliéster  na cor azul. Base de aço com capa de proteção em
polipropileno texturizado preto, regulagem de altura a gás, rodízios duplo
giro em nylon encosto regulável. Dimensões mínimas: Assento490 mm x
485 mm (l x p), Encosto: 460 mm x 480 mm (h x l).

Und SO AÇOS 50 R$ 680,00

29 Estante de aço com 06 prateleiras com reforços “x”. Estante de aço, com
06 prateleiras em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº 26
(0,45mm) 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas
partes frontais e posteriores, reforços ômega na parte interna das
prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 04 colunas em perfil L de 30x30
mm, em chapa de aço laminado a frio de no mínimo nº20(0,90mm) Dois
reforços em “X” em cada lateral com no mínimo de 715mm x 30mm ( c x l)
e  um reforço em “X” no fundo com   no mínimo 1150mm x 30mm (c x l).
Acompanham parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4
sapatas plásticas. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato
de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Capacidade: 25 kg por
prateleira. Dimensões mínimas: 915 x 300 x 1975mm(l x p x h).

Und SO AÇOS 120 R$ 280,00

30 Filtro Barro Decorado com capacidade de 2litros, Elemento Filtrante 02
velas.

Und OASIS 65 R$ 198,00

 

O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de
licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 666/1993,
mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão
publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da
data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA
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5.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e nesta
ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais
deverão está em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem devolvidos e exigidos sua
substituição.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referentes ao fornecimento dos materiais objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação e anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº
666/93.

Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência
de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se
julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

Os preços  registrados  poderão  ser  revistos  em   decorrência   de   eventual   redução   dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais

Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de SÃO
BENEDITO DO RIO PRETO para determinad

Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do

As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico- financeira, serão publicadas no Diário

 CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS                                                                                                                                          

O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO quando:
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Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93

For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do 7º, da Lei 10.520/2002.

Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial
pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 666/93;

O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente do órgão

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

Por razões de interesse público; ou

A pedido do

O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias,
instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública

O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração
cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste

Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência,
com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa
oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

 CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA
ATA                                                                                                                                          

A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, contado da convocação;
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Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
contratante;

Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e
obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo
empregatício com o contratante;

Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus
anexos;

Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for
necessário.

Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de
fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a

Demais obrigações definidas no Edital e

 CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA                                                                                                                                          

 A Prefeitura compromete-se a:

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados,
prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada
via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a
aquisição/prestação, se for o caso;

Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no
mercado;

Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que
não apresentarem condições de serem utilizados;

Demais obrigações definidas no Edital e
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES

A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a

Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao

Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a
ordem de classificação.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento dos materiais, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente

O quantitativo  decorrente  das  adesões   à   Ata   de   Registro   de   Preços   não   poderá exceder,    na    totalidade,    ao    dobro     do   
quantitativo     de     cada     item     registrado     na     Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, 4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº
9.488, de 2018);

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de
2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata, conforme 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

A Prefeitura Municipal de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto
no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
ADMNISTRATIVAS                                                                                                                                          

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor
registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do
cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS                                                                                                                                          

As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu
origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital
sobre as da

O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme
decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de

Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas
alterações e Decreto Federal n° 892/2013.

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO                                                                                                                                          
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14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e
forma, para um só efeito.

SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA, 15 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

CNPJ 06.398.394/0001-81

WALLAS GONÇALVES ROCHA

Prefeito Municipal

     F W COMERCIO LTDA - EPP

 CNPJ: 23.659.394/0001-90

WASHIGUINITON CESAR ALMEIDA SILVA

Socio

SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 23.659.394/0001-90

JOSE VALE DA SILVA JUNIOR

Socio
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