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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 02/2020-MAPA

PROCESSO N" 79335/2020 - MAPA

PREGÃO PRESENCIAL N" 02/2020 - MAPA

Pelo presente instrumento, a MARANHÃO PARCERIAS - MAPA, inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n° 06.281.794/0001 - 95, com sede à Rua da Estreia, 473 - Centro (Praia

Grande). CEP: 65010-200 - Sào Luís/MA, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente o Sr.

ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES, CPF: 409.486.253-68, doravante denominada ORGÃO

GERENCIADOR, considerando o PREGÃO PRESENCIAL N" 02/2020 - MAPA, cujo resultado
foi registrado na Ata da Sessão Pública realizada em 05/08/2020, indicando como vencedora a

empresa RESENDE ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ: 03.117.050/0001-41,

RESOLVE:

Registrar os preços dos SERVIÇOS propostos pela empresa RESENDE ENGENHARIA EIRELI -

EPP, inscrita no CNPJ: 03.117.050/0001-41, localizada na Av. Rua das Macaúbas, n° 22, Jardim

São Francisco, São Luís - MA, representada pelo Sr. Reginaldo Antonio Santos Resende Filho,

portador do RG: 603468969 SSP-MA, inscrito no CPF; 637.096.603-78 nas quantidades estimadas,

de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no instrumento

convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas

estabelecidas na Lei Federal 13.303/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da MAPA, na

Lei Complementar 123/2006, na Lei n° 10.520, de 17 de Julho de 2002, Lei Estadual n° 10.403, de 29

de dezembro de 2015, e no Decreto Estadual n° 31.553, de 16 de Março de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de

peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme planilhas de serviços e insumos diversos

estabelecidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI,
especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO N° 02/2020 - MAPA, que passa a fazer parte desta
Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela licitante vencedora,
conforme consta nos autos do processo n° 079335 /2020 - MAPA.
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Parágrafo Primeiro: - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades

indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE

promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento deste instrumento caberá à EMPRESA MARANHÃO PARCERIAS - MAPA

através da Diretoria de Negócios Mobiliários e Licitações, nos seus aspectos operacionais.

Parágrafo Primeiro — A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do

respectivo objeto por empresas públicas e sociedades de economia mista.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Os preços registrados, as especificações dos serviços, os quantitativos, empresas beneficiárias e

representantes legais das empresas, encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro

de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro - A Contratada fica obrigada a fornecer os serviços nos endereços contidos na

Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante.

Parágrafo Segundo — O prazo para o início de fornecimento dos serviços será de acordo com a

necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" ou

"Contrato", de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A empresa detentora/consignatária desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar

contratações de prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e

legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-âo inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
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Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente

constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o

ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço

registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência,

poderá ser utilizada por empresas públicas ou sociedades de economia mista que não tenham

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - As empresas públicas ou sociedades de economia mista que não participaram

do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o

órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão

gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão

exceder, por entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo

ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do item registrado na ata de registro de

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de entidades que

aderirem.

CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da

proposta do licitante vencedor;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise

das documentações de habilitação;

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em

relação ao licitante vencedor;
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Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1° (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros

fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do ücitante vencedor;

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de

reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses

previstas nos art. 19 e art. 20, II, do Decreto Estadual n° 31.553/2016, devendo ser registrados

obedecendo a ordem prevista no art. 11, § 3°, do referido Decreto Estadual;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito,

pelo ÓRGÀO GERENCIADOR, quando:

a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles

praticados no mercado.

d) Sofrer sanção prevista no art. T da Lei 10.520/2002.

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo ÓRGÃO

PARTICIPANTE ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será comunicado

formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após

sua ciência.

Parágrafo Terceiro - No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação

será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado

o preço registrado a partir dela.

Parágrafo Quarto - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá

não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das

penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar a Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, nos

termos da Legislação vigente.
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo

Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

Parágrafo Primeiro - Integra esta Ata, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL N" 02/2020 - MAPA e

seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Segundo - Poderá haver modificações nos locais da prestação de serviços caso em que a

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei n°

10.520/2002, a Lei Complementar n" 123/2006 e o Decreto Estadual rf 31.553/2016.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do

presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas

testemunhas.

São Luís - MA, 05 de outubro de 2020.

lNTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES

DIRETOR-PRESIDENTE DA MAPA

/i

'REGINALDO ANTONIO SANTOS

RESENDE FILHO

CPF: 637.096.603-78

RESENDE ENGENHARIA EIRELI-EPP

CNPJ: 03.117.050/0001-41

\J

TESTEMUNHA 1 TESTEMUl^HA2
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ANEXO UNlCO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 02/2020

PREGÃO PRESENCIAL N." 02/2020 - MAPA

PROCESSO N." 079335/2020 - MAPA

VIGÊNCIA: 12 MESES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços n° 02/2020 celebrada perante a MARANHÃO

PARCERIAS - MAPA, em face à realização do Pregão Presencial 02/2020 - MAPA.

OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS,

MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS

DIVERSOS ESTABELECIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E

ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI.

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

EMPRESA: RESENDE ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 03.117.050/0001-41 Telefone/Fax: (9S) 3236-8304/(981 9107-8524/

(98)98169-8224

Endereço: Rua das Macaúbas, n° 22, Jardim São

Francisco, São Luís-MA
E-mail: resendeengenhariaeireli@gmail.com

QUADRO 2 - DOS SERVIÇOS REGISTRADOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR

GLOBAL

PERCENTUAL

DE DESCONTO

01

Serviços de manutenção predial corretiva e

pequenas reformas com fornecimento de peças,

equipamentos, materiais e mão de obra, na forma

estabelecida em planilhas de serviços e insumos

R$ 600.000,00 31,20%
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diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI,

nas dependências da MAPA.

São Luís, 05 de outubro de 2020.

\Jü^

ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES

DIRETOR-PRESIDENTE DA MAPA

ÍAI

RE ÍALDO ANTONIO SANTOS RESENDE FILHO

CPF: 637.096.603-78

RESENDE ENGENHARIA EIRELI-EPP

CNPJ: 03.117.050/0001-41
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS SEXTA-FEIRA, 09 - OUTUBRO - 2020

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N."

253/2019. REF.:PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.607/2020.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI

NHEIRO (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

CAÇÃO c CONTRATADA: VIACOM NEXT OENERATION
COMUNICAÇÃO LTDA - EPP. OBJETO: Aditivo de renovação
do contrato n." 253/2019 - Processo Administrativo n" 5.6SS/2019 -

CPL/PMP, firmado entre as partes, em 01/10/2019. Em decorrência
do aditamento visando a renovação por mais 03 (três) meses ao con

trato n° 253/2019 - CPL/PMP, o prazo de execução fica estendido

pelo periodo de 01 de outubro de 2020 até a data de 31 de dezembro

de 2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 02 PODER
EXECUTIVO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021300 ̂  SECRE
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNCIONAL PROGRA-
MÁTICA: 12.361.0011.1726.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; NATUREZA DA
DESPESA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA; ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO; UNI
DADE ORÇAMENTÁRIA: 022500 - FUNDO DE DESENVOL
VIMENTO DA EDUCAÇÃO BÃSICA-FÇrNDEB; FUNCIONAL
PROGRAMÃTICA: 12.361.031 1.1751.0000 - MANTJTENÇÃO
E FUNC. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDFB 40%;
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇO

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; ÓRGÃO: 02 - PODER
EXECUTIVO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022500 - FUNDO
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB;
FUNCIONAL PROGRAM.ÃTICA: 12.365.0314.1750.0000 - MA

NUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
- FUNDEB 40%; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OU

TROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. BASE
LEGAL: Inciso II, do art. 57 da Lei n" 8.666 93. SIGNATÁRIOS:
Augusto César Miranda Rodrigues - Secretário Municipal de Edu
cação pela CONTR.ATANTE e Mauricio Machado de Oliveira, pela
CONTRATADA. Pinheiro (MA), 01 de outubro de 2020. Fábio

Williani S. Matos - OAB/M.A 19.053 - Assessor Jurídico da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE
RIBAMAR-MA

EXTR.\TO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

N° 767/2018-.SEMOSP. RF.F: Processo n" 196/2020-SF.MOSP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
(CNPJ n" 06.351.514/0001-78), por intermédio da SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS
E URBANISMO CONTRATADA: ENCIZA ENGENHARIA CI

VIL LTDA (CNPJ n" 1 2.094.868.'0001-87). OBJETO: O presente

Tenno Aditivo tem como objeto a pronogação do prazo de vigência
do Contrato Administrativo n° 767/2018-SF.MOSP, considerando a

previsão constante na Cláusula Oitava, e em aplicação ao disposto no
art. 57. § 1". inciso II, da Lei Federal n" 8.666/1993. FUNDAMEN

TAÇÃO LEGAL: Art. 57. § I", inciso II, da Lei Federal n" 8.666/1993
e demais normas pertinentes à espécie. DA PRORROGAÇ.AO DO

PR.NZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do
Contrato Administrativo n° 767/2018-SEMOSP, o pelo período de 08
(oito) meses, a contar do vencimento do prazo fixado no Quarto Ter
mo Aditivo. DA VTNCULAÇÃO: Vinculam-se ao presente Teimo
Aditivo, independentemente de tianscrição, a Justificativa elaborada
pala Secretaria Municipal de Obras. Habitação, Serviços Ptiblicos

e Urbanismo - SEMOSP e o Parecer Jurídico emitido pela Central
de Licitações. Contratos e Convênios - CELICC, colacionados aos
autos do Processo n° I96/202Ü-SEMOSP. D.A PLÍBLICAÇÃO: O
Município providenciará a publicação do extrato do presente Termo
Aditivo em sua imprensa oficial, observado o prazo previsto no art.
61. parágrafo lánico. da Lei Federal n" 8.666/1993. D.A RATIFICA
ÇÃO DAS CLÁLISULAS: Ficatn ratificadas as demais cltiusulas e
condições estabelecidas no Contrato Adininistrativo n" 767 201 8-SE-

MOSP, firmado entre as partes. DATA DA ASSINATURA DO TER
MO ADITIVO: 1.3 de agosto de 2020. SIGNATÁRIOS: HILÁRIO
FERREIRA FILHO - Secretário Municipal em Exercício de Obras,
Habitação. Serviços Piiblicos e Urbanismo, pelo CONTRATA.NTE,
e JOSÉ LAURO C.ASTRO MOURA - Representante legal da ENCI
ZA ENGENHARIA CIVIL LTDA, pela CONTRATADA.

ATAS

MARANHÃO PARCERIAS - MAPA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020-MAPA. PROCES
SO N° 79335/2020 - MAPA. PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020 -
MAPA. Pelo presente instrumento, a MARANHÃO PARCERIAS -
MAPA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o

n" 06.281.794/0001 - 95, com sede à Rua da Estrela, 473 - Centro

(Praia Grande). CEP: 65010-200 - São Luis/MA, neste ato represen
tada pelo seu Diretor-Presidente o Sr. ANTONIO DE JESUS LEI
TÃO NUNES, CPF: 409.486.253-68, doravante denominada OR-
GÃO GERENCIADOR, considerando o PREGÃO PRESENCIAL
N" 02/2020 - MAPA, cujo resultado foi registrado na Ata da Sessão
Pública realizada em 05/08/2020, indicando como vencedora a em

presa RESENDE ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no

CNPJ: 03.117.050/0001-41. RESOLVE: Registrar os preços dos
SERVIÇOS propostos pela empresa RESENDE ENGENHARIA
EIRELI - EPP, Inscrita no CNPJ: 03.II7.050/0001-41, localizada

na Av. Rua das Macaúbas, n° 22, Jardim São Francisco, São Luis -
MA. representada pelo Sr. Reginaldo Antonio Santos Resende Fi
lho, portador do RG: 603468969 SSP-MA, inscrito no CPF:

637.096.603-78 nas quantidades estimadas, de acordo com a classifi
cação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no instru
mento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei Federal
13.303/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da MAPA,
na Lei Complementar 123/2006, na Lei n° 10.520, de 17 de Julho de
2002, Lei Estadual 10.403 e no Decreto Estadual n° 31.553, de 16 de

Março de 2016. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. A pre
sente Ata tem por objeto o Registro de preços para a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços continuados de ma

nutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, conforme planilhas de servi
ços e insumos diversos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Pes
quisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI, especifica
dos no Anexo I do Edital do PREGÃO N° 02/2020 - MAPA, que
passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e pro
posta de preços apresentadas pela licitante vencedora, conforme
consta nos autos do processo n° 079335 /2020 - MAPA. Parágrafo
Primeiro: - Este instrumento não obriga a contratação, nem mes

mo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste docu
mento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aqui
sições de acordo com suas necessidades. CLÁUSULA SEGUNDA
- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. A pre
sente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua

publicação. CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS. O gerenciamento deste instrumento

caberá á EMPRESA MARANHÃO PARCERIAS - MAPA através da
Diretoria de Negócios Mobiliários e Licitações, nos seus aspectos
operacionais. Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de
Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto
por empresas públicas e sociedades de economia mista. CLÁU
SULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS. Os preços registrados, as especificações dos

serviços, os quantitativos, empresas beneficiárias e representantes le

gais das empresas, encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da
Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LO-
CAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA. Parágrafo Primeiro - A

Contratada fica obrigada a fomecer os serviços nos endereços conti-
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dos na Ordem de Serviço emitida pelo Órgào Contratante. Parágrafo
Segundo-O prazo para o início de fornecimento dos serviços será de
acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do
recebimento da "Ordem de Serviço" ou "Contrato", de acordo com o
Termo de Referência - Anexo I do Edital. CLÁUSULA SEXTA -
Das condições de entrega, a empresa detentora/consig-
nalária desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar con
tratações de prestação de serviços, observadas as condições fixadas
neste instrumento, no edital e legislação pertinente. CLÁUSULA
SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS. Os preços registrados
manter-se-ào inalterados pelo período de vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econòmico-
financeira iniciai deste instrumento. Parágrafo Primeiro - Os preços
registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços pratica
dos no mercado, mantendo-se a diferença percentual apiu'ada entre o
valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no merca
do à época do registro. Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado
seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÀO GEREN
CIADOR solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redu
ção do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. CLÁU
SULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS. Desde que devidamente Justificada a vantagem, a ata de
registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por em
presas públicas ou sociedades de economia mista que não tenham
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão geren
ciador. Parágrafo Primeiro - As empresas públicas ou sociedades
de economia mista que não participaram do registro de preços, quan
do desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar
o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de
adesão. Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da
ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorren
tes da ata, assumidas com o órgào gerenciador e órgãos participantes.
Parágrafo Terceiro • As aquisições ou contratações adicionais a que
se refere este artigo não poderão exceder, por entidade, a cem por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e regis
trados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o
órgào gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
entidades que aderirem. CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO
ADICIO.NAL DE PREÇOS. Após o encerramento da etapa compe
titiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante vencedor; Parágrafo Primeiro - Para registro adicional
de preços dos demais licitantes será exigido á análise das documenta
ções de habilitação; Parágrafo Segundo - A apresentação de novas
propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao lici
tante vencedor; Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1" (primeiro)
colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que
as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; Parágra
fo Quarto • O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por

objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colo
cado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos art. 19
e art. 20, II, do Decreto Estadual n" 31.553/2016, devendo ser regis
trados obedecendo a ordem prevista no art. 11, § 3°, do referido De
creto Estadual: CLÁUSULA DÉÇIMA - DO CANCELAMENTO
da ata DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - A
presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno di
reito, pelo ÓRGÀO GERENCIADOR, quando; a) O Fornecedor não
cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; b)
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) Não
aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar su
perior àqueles praticados no mercado, d) Sofrer sanção prevista no
art. 7® da Lei 10.520/2002. e) Por razões de interesse público devida
mente demonstradas e justificadas pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE ou
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorren
te de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da
ata. Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço regis
trado, o Fornecedor será comunicado formalmente, através de docu
mento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata,
após sua ciência. Parágrafo Terceiro - No caso de recusa do Forne
cedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de
publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-
se cancelado o preço registrado a partir dela. Parágrafo Quarto - A
solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita pelo ÓRGÀO GERENCIADOR, facultando-se
a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis. CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO. O ÓRGÀO GEREN
CIADOR fará publicar a Ata no Diário Oficial do Estado, após sua
assinatura, nos termos da Legislação vigente. CLÁUSULA DÉCI
MA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Todas as altera
ções que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Re
gistro de Preços, conforme o caso. Parágrafo Primeiro - Integra esta
Ata, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL N® 02/2020 - MAPA e seus
anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. Parágrafo
Segundo - Poderá haver modificações nos locais da prestação de ser
viços caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Os casos omissos serão resolvidos de acordo

com a Lei n" 13.303/2016, Lei n® 10.520/2002, a Lei Complementar
n" 123/2006 e o Decreto Estadual n° 31.553/2016, CLÁUSULA DÉ

CIMA TERCEIRA - DO FORO Fica eleito o foro da comarca desta

cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para diri
mir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por esta
rem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na pre
sença de duas testemunhas. São Luís, OS de outubro de 2020.

ANTONTO DE JESUS LEITÃO NUNES-DIRETOR-PRESEI-

DENTE DA MAPA. REGINALDO ANTÔNIO SANTOS RESEN
DE FILHO CPF: 637.096.603-78 - RESENDE ENGENHARIA

EIRF.LI CNPJ: 03.117.050/0001-41.

ANEXO ÚNICO

REF: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020. PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2020 - MAPA. PROCESSO N.® 079335/2020 - MAPA.
VIGÊNCIA: 12 MESES Este documento integra a Ata de Registro de Preços n" 02/2020 celebrada perante a MARANHÃO PARCERIAS - MAPA,
em face à realização do Pregão Presenciai 02/2020 - MAPA. OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANXTF.NÇÃO PRFDIAL PREVENTIVA F. CORRETIVA, COM FORNECIMENTO
DE PEÇAS. EQUTPAMENTOvS, MATERIAIS E MÃO DE OBR.\, CONFORME PLANILHA.S DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS ES
TABELECIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI.

QUADRO 1 - DADOS DA E.MPRESA BENEFICIÁRIA.

I^RESA::RESH9DE ENGENHARIA ElRELl - EPP .

CNPJ; 03.117.050/0001-41 Telefone/Fax: (98) 3236-8304/(98) 9107-8524/ (98) 98169-8224

Endereço; Rua das Macaúbas, n° 22, Jardim São Francisco, São Luis-MA E-mail: resendeengenhariaeireli@gmail.com
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QUADRO 2 - DOS SERVIÇOS REGISTRADOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR GLOBAL
PERCENTUAL DE

DESCONTO

01

Serviços de manutenção predial corretiva e pequenas retòrmas com tomc-

cimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma esta
belecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPl,
nas dependências da MAPA.

R$ 600.000,00 31,20%

São Luís, OS de outubro de 2020. ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES-DIRETOR-PRESIDENTE DA MAPA. REGINALDO AN
TÔNIO SANTOS RESENDE FILHO CPF: 637.096.603-78 - RESENDE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 03.117.050/0001-4l.

CENTRO MEDICO MARANHENSE S.A.

COMPANHIA FECHADA

CNPJ/ME N" 06.265.912/000I-7I

NIRE 21.3.0000338-0

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23 de se

tembro de 2020. 1. Data. HORA E LOCAL: aos 23 do setembro

de 2020, às 10:00 horas, na sede do Centro Médico Maranhense S.A.
localizada na Cidade de São Luis. Estado do Maranhão, na Rua Pau-

lino Sousa, n" I 7. Monte Castelo. CEP 65.035-480 /"Companhia").
CONVOCACÂO E PRESENÇA; fonnalidades dispensadas nos
teimos do artigo 124, §4" da Lei n° 6.404/76, lendo em visia a presen
ça da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas

apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. MESA: Sr. Luis Hen
rique Camarão Bacelar /"Presidente"), e Sra. Ana Maria Bacelar Fer
reira í"Secretária"). 4. ORDEM DO DI.A: Deliberar acerca das se

guintes matérias: (1) a cisão parcial da Companhia com parte de seu
patrimônio a ser incorporado pela B & R Participações Ltda., socieda
de empresária limitada com sede no Estado do Maranhão, Cidade de São
Luís. na Avenida Mal. Castelo Branco, n" 148, Sala 506. Bairro São

Francisco, CEP 65076-090, inscrita no CNPJ.''ME ii" 37.408.667/0001-

38 e com seus atos constitutivos arquivados jwrante a Junta Comercial
do Estado do Maranhão-JUCF-M A sob o NÍRH 2120! 500/183 ("Socie

dade Receptora"), conforme "Instrumento de Protocolo e Justificação

da Cisão Parcial do Centro Médico Maranhense S.A. com Incorpora

ção da Parcela Cindida pela B & B Participações Ltda." celebrado em
23 de setembro de 2020 entre a administração da Companhia e da
Sociedade Receptora /"Protocolo"): (2) a nomeação da empresa dc
avaliação responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil
da parcela patrimonial cindida da Companhia a ser vertido para a So
ciedade Receptora, fundamentado em balanço patrimonial e demais
e.scrituraçòes e registros contábeis da Companhia levantada na data
-base de 31 de agosto de 2020 ("Laudo de Avaliação"): (3) a aprova
ção do Laudo de Avaliação com o objetivo dc detenninaçào do valor
contábil da parcela pati-imonial cindida da Companhia a ser incorpo
rada pela Sociedade Receptora; (4) a alteração do artigo 5° do Estatu
to Social da Companhia, dc modo a refletira redução do capital social
em decorrência da cisão parcial da Companhia; c (5) demais provi
dências necessárias à implementação da cisão parcial da Companhia.
5. DELIBERAÇÕES: os acionistas presentes representando a totali
dade do capital social da Companhia decidiram, por unanimidade c
sem reservas, aprovar; 5.1. Quanto ao item 11) da Ordem do Dia: A
cisão parcial da Companhia com versão de parle de seu patrimônio a
ser incorporado pela Sociedade Receptora, nos termos e,sutbelecidos
no "Instrumento de Protocolo e Justificação da Cisão Parcial do Cen
tro Médico Maranhense S.A. com Incorporação da Parecia Cindida
pela B & B Participações Ltda." celebrado em 23 de setembro de
2020 entre a administração da Companhia e da Sociedade Receptora,
o qual rubricado pela Mesa, passa a integrar a presente ata como Ane
xo "A". 5.2. Quanto ao item /2) da Ordem do Dia: A nomeação da RR

Soluções Contábeis c Empresariais Lida., com sede no E.siado do Ma-
ranliào, Município de São Luis, na Rua dos .Abacaleiros. n" 30. Quadra
n" 4, Jardim São Francisco. CEP 65076-010, inscnta no CNPJ/ME

n" 07.322.291 .'0001-83, com registro no Conselho Regional de Contabi
lidade CRC/MA-000238/0 ("Empresa Avaliadora") para a elaboração
do Laudo dc Avaliação, com o objetivo de determinação do valor con
tábil da parcela patrimonial cindida da Companhia a ser incorporada
pela Sociedade. 5.2.1. Nos termos da legislação vigente, a Empresa
Avaliadora declarou oportunamente: (i) não ser titular, direta ou indi
retamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado
em valor mobiliário de emissão da Companhia ou da Sociedade; (ii)
não ter conflito de interesses que lhe diminua a independência neces
sária ao desempenho de suas funções; e (iii) que não leve. por parle
dos controladores c administradores da Companhia e da Sociedade,

qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários. 5.3.

Quanto ao item (3) da Ordem do Dia: O Laudo de Avaliação e o valor

atribuído ao ativo (abaixo descrito) a ser incorporado pela Sociedade,

que. nibricado pela Mesa, passa a integrar a presente ata como Anexo
"B". Imóvel com área de H.937.44m' a ser desmembrada da área

maior da mairiciila n" 91.832 que lem a seguinte descrição: "Terreno
próprio, desmembrado de área maior, localizado à Avenida Euclides
Figueiredo. Bairro do Calliau, nesta cidade, assim descrito: Do pon
to I ao 2. frente limita-se com a Avenida Euclides Figueiredo e mede

IS,S7m. Do ponto 2 ao 3. frente limita-se com a Avenida Euclides
Figueiredo e mede 23.6Sin. Do ponto 3 ao 4. frente limita-se com a
Avenida Euclides Figueiredo e mede 27.40rn. Do ponto 4 ao 5. frente

limita-se com a Avenida Euclides Figueiredo e mede 23,63m. Do pon
to 3 ao 6. frente, lirniia-se com a Avenida Euclides Figueiredo e mede
40.84. Do ponto 6 ao 7. frente limita-se com a .Avenida Euclides Fi
gueiredo e mede 43.00m. Do ponto 7 ao 8, lateral direita, limita-se
com terreno de quem de direito e mede 181,23m. Do ponto 8 ao 9,
fundo, limita-se com o Sitio Santa Eulalia e mede 63.63m. Do ponto

10 a 01, lateral esquerda, limita-se com terreno do Sitio Santa Eulá-
lia e mede 83. 70m. lendo a configuração geométrica de um trapézio
e área lota! de I3.33l,08m'". Forma de .Aquisição: O Imóvel foi

adquirido nos lermos do R.03.91.852 de 12/11/2014, por força da
Escritura Pública dc Pactuaçào de Pagamento, lavrada na Cidade
de São Luis. nas Notas do Tabelião do l" Oficio, Dr. Tito Antonio de
Sousa Soares, no Livro de Notas n" 765, fls. 166 a 168 em W/09/2013.

Av-Ol: Por escritura de compra e venda lavrada nas notas do tabe
lião do l" OJIcío, desta Capital, ás folhas, 151 a 152 do livro 763.
datada de 26 de julho de 2013, foi feito na Matricula n" 100.248fls.
078 Livro 2-UZ. o registro da área dc l.593,64nr, desapropriada
pelo Estado do Maranhão, a qual encontra-se em processo de des
membramento. R.04/91.852 - ARRESTO. São Luis. 26 de março de

2015: Procede-se ao arresta do imóvel desta matricula de acordo

com o Auto de Arresto datado de 25/08/14, expedido pela l" Vara
Cível desta Capital, extraído dos Autos 28744-61.2014.8.10.0001,
assinado por Charles Glauber da Cosia Pimeniel - Oficial de Justi
ça. e tendo como depo.siiário o Sr. Antonio P Gaspar S C. - Labora
tório Gaspar, conforme decisãojudicia! proferida pelo Exmo. Juiz de
Direito Dr. Josemar Lopes Santos, aos 20 de agosto de 2014, na Ação
Cauielar Incidental de Arresto e Exibição dc Documentos movida
por Antônio P Gaspar S C - Laboratório Gaspar contra Unimed São
Luis - Cooperativa de Trabalho Médico. 5,4. Quanto ao item /4) da
OrdL-m do Dia: Em decoiTência da aprovação da cisão parcial da


