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ATA DE REGTSTRO DE pIiEÇOS N'001/2021-MAPA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 16527 O/2T20

PREGÃO PRESENCIAL N" 06t2020- MAPA

Pelo presente instrumento, a MARANIIÃO PARCERIAS - MAPA., inscrita no Cadastro
Nacional de'Pessoa Jurídica - CNPJ sob,o no 06.281.7g41000i -95, com sede à Rua dà Estrela,
473 * Centro (Praia Grande). CEP:65010-200 - São Luís/lvfA,,neste ato representada pelo sdu

Diretor-Prcsidente o Sr. A.NTONIO DE JESUS LEITÃO NfiNES, doravante denominada
ORGÃO GERENCIADOB, para atender as deinandas da MAPA, considerando o PREGÃO N'
0612020 - MAFA,.para REGISTRO DE PREÇOS, cujg resultado registrado na.Ata da Sessão

Pirblica realizada em l4l0l/2021 indica c,omo vencedor a empresa: CRIATIVA PROJETOS E
SERVIÇOS NA CONSTRUçÃ.O EIRELI, CNPJ: 27.943.494/0001-02, confonne
homologação pùlicada no DOE do dia ll/0212021.

j

RESOLVE:

Reglstrar os preços dos SERVIÇOS propostos pela çmpresa CRIATIVA PROJETOS E
SERVIÇOS ÑA CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ: 27.943.49410001-02, localizada

na Av. Contorno Sul, n.o 57, Qd, l4,Loja 03 - Cohatrac l, São Luís - MA, CEP 65053-575,
representada pela Sra. MARCELLE,BYANCA PASSOS DEISOUSA, portador do RG:
047406762013=9 e o CPF 613.317,543-56, nas quanti{ades estimadas, de acordo com a
classificação por ela alcançada, atendendo as condições pr.lirtu, no instrumento.conÝocatório e

as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se ás paúes às normas estabelecidas na

Lei n" 13.30312016, rto Regulamento de Licitações e Contratos da MAPA, na Lei Complementar
123/2006,na Lei n' 10.520, de l7 de Julho de iO}Z,t"iy,stadual 10.403 e no Decreto Estarlual n"

31.553, de 16 de Março de20l6.

, ctÁusul,A PRIMEIRA - DO OBJETO ' t , 
'

'' A presente Ata fem por objeto o Registro de Preços para eventual e fuhrra contratgção de empresa

espqcializada na prestaçãci e execução'de serrliços de limpeza e higienização diâria, asseiò e
canservação das áreas internas e externas dos preclios que compõem a Maranhão Parceria -
MAPA, especificados no Anexo I do Edital ¿o pnnCÃO N" 06/2020 - MAPA, que passa afàzer
parte desta'Ata, juntamente com-a documentação e'proposta de preços apresentadas pelas

licitantes. vçncedoras, conforme consta nos.autos do Processo n' 16527012020/MAPA.

-ì.
Parágrafo Primeiro - Este instru.mento não obriga a contrataçã"o, llem mesmo nas,quantidades
indicadas no, ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRCÃO pRRTICIPANTE

promover as aquisições de acordo com suas necessidades

CLÁUSULA SEGUNDA _ DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ataterâ valiclade de 12 (doze) meses, contados apafür da sn publicação.

Ruî da Estrçla, 473
CNPJ;

'Ccntro (Praia Grandc). CEP:65010-200. São Luís-MA
06.28L194/O001-95 . Fone: (98) 32 14 I 001

r
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blÁusur,n TERcETRA - o¡. cnnÊ,NcIA DA ATA DE RpcrsrRo DEpREÇos
O gerenciamento deste instrumentq caberá à MARANHAO PARCERIAS L MAPA através da

Diretoria de Negócios Mobiliários e Licitações, nos seus aspectos operacionais

Parágral'o Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser uiilizada para aqûisições

do respectivo objeto por empresas pirblicad e sociedades de economia lnista. t

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇoS, ESPECIFICAÇÕEs E QUANTITATIvos
Ospreços gegistrados, as especificações dos serviços, os quantitativos, empres¿s bcneficiárias e

representante(s) legal(is) das empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de

Registro de Preços

cLÁusuLA QUTNTA - DO(S) LOCAL(rS) E PMZO(S) DE:ENTRÈCA
Paráþfafo Primeiro - A Conhatada fica obrigada a fornecer os serviços nos endereços contidos

na Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante

Parágrafo Segu¡rdo - Ô prazo para o inicio de fornecimento dos serviços será de acordo corn a

necessidade do Órgão participante, contados a'. partir do recebimento da "Ordem .de
Fornecimefrto" ou documento equivalente, de acordo com o Tenno de Referência, Anexo I do'

Edital.

cLÁusuLA sExTA - DAS CONDIçOES DE ENTREGA
A(s) empresa(s) detentora(s)/corisignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a

firmar contratações de f'ornecimento, observadas as.condições fixadas neste instrurnento, no edital
e legislação peftinente.

cLÁusuLA sÉruua - DA REVrs,Äo DE pRnÇos
Os preços registrados mantersè-ão inalterados þelo período de vigência da presentê Ata, adrnitida

a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-fina¡rceira inicial destç instrumento.
.Parágrafb Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços

pratióados no mercado, mantendo-se a diferença perce4tual 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 prgços de mercado, o

ÓnCnO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do
prcço registrado,'de forma a.adequá-lo ao mercado.

cLÁusuLA orrAvA - DA ADESÃo ¡. ATA DE REGrsrRo DE pRrÇos
Desde que devïdarnente justificada a vantagern, a ata de registro de preços, durante sua vigência,

poderá ser utilizada por elnpresas públicas ou sociedades de'economia mista não tenham

participado do certame licitatório, mediante anuêricia do órgão gerenciador

Parágrafo Primeiio - As empresas pirblicas ou 'sociedades de economia mista que não

partiçiparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de reg,istro de preços,

deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibllidade de adçsão.

Parágraf'o"Segundo - Caberâ ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, obseruadas

as condições irela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de

adesão, desdç que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes'da ata, assumidas

MAPA/MA
Folha:
Proc. n9 16527012020
Rub::j-
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ra)

b)

conl o órgão gerenciador e órgãos particþantes

Parágrafo Têrceiro - As aquisições ou contratações adicionais a .que se refere este artigo não

poderão excedet', por entidadç, p cgm per cento dos quantitativos' dos itens do instrumento

convocatório e registrados na ata de* registro de' preços para o órgão gerenciador e órgãos

participantes, não poderido ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do itern

registrado na ata de registi'o de p¡eços para o órgão gerenciâtlor e órgãôs participantes,

independente do número tle entidades que aderilem.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRCI DE PREÇOS
Parágral'o Primeiry -.4 p.çsente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelacla de pleno

direito, pelo ÓnGÃO çERENCIADOR, quando: l

õ f"r"Ë".¿or não cnmprir as obrigações constantês do Edital do Pregão Presencial n.' 0412rJ20-

MAPA, e desta Ata de Registro de Preços;

Não retirarb contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Adrninistração, sem

justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir b seu preço registrado, ¡a hipótesg desle se tomar superior àqueles praticados

no mercado.

ioa",sançãopreÝi!tanonoart.7odaLein"l0.520l2002,
Por razões'de interesse público devidamente dernonstradas e justificadas pelo(s) ÓnCeO(S)

PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓnCAO GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrente de

caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimeuto da ata.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão)

comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da

presente Ata, após sua ciência.

Parágraf'o Terceiro - No caso de recusa do Fomecedor em dar ciência da decisão, a

comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estadò do Maranhão,

considerando-se cancelado o preçci registrado a partir dela.

Parágralb Quarto -'A ,solicitação do Fornecedor.para cancelurnrttto dos preços registrados

poderá não ser aceita pelo ÓRC-Ã.O GERENCIADOR, facultan<lo-se à este, neste caso, a

aplicação das penaJidades cabíveis

CLÁUSULA DÉCIMA _ DA PUBLICAÇÃO
O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar a Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura,

nos termos da Legislação vigente. 
t

cLÁusuLA DÉcrMA IRIMEIRA - DAS DIsPosIÇoEs F'INATS ^

Todas as alterações que se ftzerem.necessárias sèrão registradas,por intermédiO de lavratura de

Termo Aditivo ou A$ostiiamento, a presente Ata de Registro de Preços, confonne o caso.

Parágrafo Frimeiro - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N" 06/2020 -
MAPA e Seus anexos e'as prõpostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Segundó - Podcrá haver rpodificações nos locais.da prestação de serviços caso em que

a CONTRATAN:|E notificarå a CONTRATADA, '

Parágrafd Terceiro - Os easos omissos serão tesolvidos de acordo com a Lei n" 13.30 312016,Lei

n' tg.SZOtZA}2, aLeiComplemen tar n" 12312006 e o 
'Decrèto 

Estadual n" 31.553120L6.

CLÁUSULA nÉcinna SEGUNDA - DO FORO

c)

MAPA/MA

Rub

Folha:-
Proc. n" 16527012020,

Ruo da Estrcla, 473 . Ccnt¡o (Praia Grancle) 65010-200 . S¿io

r
CNPJ: 06.28 1.79410001 -95 . Fone: (98) 32 14 l00l

Luíq-MA
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-Ficã eleito o foto da.comarca desta cidade de São Luís, capitdl,.do Estado do Maranhão,'corn
renúncia éxpressa de qualqrier outro, por,inais privilpgiado que seja para.dirimir._quâ,isquer

, 
dúvidas oriurrdas do presente instrurnento. Ì .

t. \

E por e"starem, assim, jýstas q contratadas, a¡ partqs assinqm o prgsentg ha þreqença dè duas

testemunhas: \ 
'..

,.-i ,l'.\, I I

' 
São Luís - MA, 19 de feverç iro de 2021.

DE JESLIS LEIT.Ã.O NI.INES
. DIRETOR-PRESIDENTE DA MAP$ )

\

- Ittstt'it' BYon*à d' S*'o
f uen&ilLdgye¡ce/pAsSOS DE SOUSA ¡'*h t Financeiro^...

cRrArrvA ;.òJ*d ; ;ñ;;,nf ü"È õÑs TR" cÀo nInqm ;i ;ä i3i,3ã3iå,
;j \,\

'l'ì
\/1 l

\

\

473 r Centro 650

".. .CNPJ: 06.281.iS4l000t-SS . Fonç (98) 32 14 t00l
Lùís-MA
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ANEXo úNrco

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'001/2021
PREGÃQ PRESENCIAL N.' 0612O2O -.MAPA

I

PROCESSO N.',165270/2020 - MAPA
VIGBNCIA: 12 MESES

Este documento iutegra a Ata de Registro de Preços n' 00112021 celebrada pelante a

'MARANHAO PARCERIAS - MAPA,' em face à'realização do Pregão Presencia.l no.

0612020/MIAPA.

OBJEit0:-Registro'de Preços para eventuál e flifura,contratação de empresa especializada na

pr;estação e.execução de seryiços de limpeza e higienizafão diária, asseio I conservação das áreas

intemas e extem4s dos prédiod que compõem a Maranhão Parceria - MAPA.

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

QUADRO 2 -.SERVrÇO REGTSTRADO

São Luís-MArl9 de l'evereifo d,e 2021.

c cltt4

ffiMNsÂG PmcËÊrÅs

¡ ANTONIO Ão NUNEs
DIßETOR-PRËSIDENTE DA MAPA

)

c}..-

CRIA
YANCA DE

E SERVIÇOF
CONSTRUÇÃO EIRELIL Ilanrtt þançtR d¿so¡a¿

Mm I Finarrcctro

"îllil!î3¡ãï3i,3ffiå'

MAPA/MA
Fnlhq.

Próc. n' 16527012020
Rub::-

EMPRESA: CRIATIVA PROJETOS E $ERVIçPS NA CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 27 .943.4941000 1-02 Telefone/Fax: (98) 3238-8430

Endereço: Av. Contorno Sul, n.o 57, Qd, 14, Loja 03 -
Cohatrac l, São Luís - MA, CEP 65053-575 criativaservicegroup@gmail. com

E-mail

01

Empresa esp eeializada na
prestação e execução de,

serviços de limpeza e

lilglenrzaçao dlana, asselo e

conservação.

Serviço 04 3R$ 280,20 R$ 13.120,80 R$ 157.449,60 \

Total para o.período de 12 meses ,R$ 157.449,60

Rua rla Estrela, 473 . (Praia Grandc) . ÇEP: 65010-200 . Sõo Luís-MA
CNPJ:06.28t.79410001-95 . Fone: (98) 3214 l00l



D.0. P{lBt,tcAçons ÐIi TlltìclilROS QUAR:rA - r[,rRA. 24 - FEVIIREfRO - 202I

ral cle PRÍìGÃO PRESENCIAL N" 039/2020* SARi,/t!fA e seus
anexos e as propostas das em¡:resas registraclas nesta Ata. Par'ágrafo
terceiro - Os crsos omissus ssr¿Ìr.¡ rcsolvidos de a,;ordo cùr'n A Lcìi uo

8.666, rle 21 de.lurrho de 1993, a L.ei CtrnrplenrentÍìr n" 123i2-ûA6,tt
Lei n" 1 0.520, de 1 7 de Jrìlho cle 2002 e o l)ecreto Estadr¡al n" -ì6.1 84,
tle 2l tl¡ Se,ternbrcr rte: 2020. CÌ.,ÁUSl.il,A DílCIi\,¡A - D() F'OtìO.
Fica cleito o loro da cotrarca desta cidade de São Luis, capital do
Estacìo do lvlaranhão, com renírncia explessa de qualquer outlo, por
mais privilcgiatlo quo sej¿i pala dirinrrr c¡uaisr.¡uer dúviclas oriundas
do presente instrïnìento. Ë ¡lor estarem, assinr, justas e contrâladas,
as pílrtes assìnam o presente. São [.uís - ]\IA, 22 dc f'evcrciro dc
2021. Deinrison Neves dos Santos-Secrctârio Acliunto dc Rcgistro
de Preços,/SÂIìP/SEGEI'. Leonardr¡ M¿r:h¿dt¡ Ril¡eiro Gonçalves-
'ulìÁNSPORTEIì SEGURANÇA PITIVADA Iit'DA.

MAIIAN[IÃ() PARCIIII¡AS - I,IAPA

,,\TA D[] IìEGISI'RO l]ll rIì.8ÇOS. AT'A I]Il R-IìGIST'RO DE
PR¡l(:OS N" 001 /2021-NfAPA. PROCUSS() ADi\.t¡ NrS't'RA't'¡V()
N" t65270t2l2ù. I'REGÃO P|ìESEÑ-CIAL N" 06/2020 * i\.t,rl"{.
Pelo presente insrnLrrÌenro, a N{¡\llANHÀO l¡¡\lì(.'ERl,\S - i\{^PÀ.
ìnscrita no Cadastro Naciorial cle Pessoa Jurítlioa - CNI'J sob o n"

0l¡.?81 .794,/0001 - 95, crrnr serf e lì Iìui¡ if a þlstrela, 473 -'- Centro (Plaia
(ìrarrde). CBP: (r501{)-?{l{) * São l..uís,'N,{Â. rìestc ¿r1o roplescnt¿rdiì

pelo scu Diretor-Pr"csidcntc o Sr. AN'l'ONl0 DB JESUS Ltsl"lÀ0 Ntl-
NllS. tlo|avanre dcnonrin¿rda tlRGÃ() GUREl"*{llADOl{, pa|a aten-

der-as demandas tia MAPA. consíderarldo o I'R.FG.Ã0 N" lló/2020

- IIAPA, para REGISil'RO DË PRIIÇOS. cujo resultado rcg¡strado

na .Ata da Sessrìo Pirblica rcalizad¿r en l4lA1i2(\21 indica conro ven-

ccdor a en'ìpres¿ì: CRIATIV^ PllOJlil'OS tl SEIIVIçIOS NA
C-ONSTRUÇÃO EIRELI, (lNP,l : 27.9c3.494/0{10 l -02. corf onre
homologação publicadir no DOE do dia I 1i(ì1i202 I . I{ESOLVE: I{e-
gistrar os preçr:s rlos SEIìvlÇOS pr'oposf os pela em¡rlesa Clll¡\'l'l-
vÂ pRoJ[TOs ri) sr]RvtÇOs i\A c0i\is:t't(tJÇÃo fi[na,f,I,
inscrits no CNP.I: 21,1t43,4941(ttùl-02, localizacla ria Âv. Clotrtorno

Sr¡1, n." 57. Qc{. 14, l.-oia û3 - Clohatlac | , São l-uis - N4,4. CtìP 65ù53-

575. representacla pelí{ Srå. M^/\RCl¡f,t,l1 B}ANCA IâSSOS DE
SO{.JSA, ¡:ortarrlor do lìG: 04740ó762013-() e o CPF 6l^1.3 17.54i-

5ó, nas quantidarlcs erstinrad¿rs, cle ¿icoì'rlo çtim a classifìcação pol ela

alcançada, atendendo ns condil:iles previslas no insl.''ì.llìtento 0otlvoc¿t-

(irio e ns corìstantcs rlesta Âfa de lìegistro r1e Prcços, sujcitantlo-se as

¡rartcs às uonr¡as cstatrclccid¡¡s rta Lci n" I 3..103120 I 6, rro {ìcgulantcn-

to de [.icita(,)ões e Cor]trâtos da NIAI)4, nit [..ei Cort]pler'ìten(at'

D3DA0(¡, na l.ei n" 10.520, de l7 cle Julho de ?002. l..e,i llsradrtal

10.403 c no f)ccreto Ëstrdual n" 31.553, de ló de Março de 2016.

CLÁUSULA PR¡l!{L,IllA - D() Oll,}ETÐ. A plcserrte At¿ì rcm por

objeto o Registro de Preços pirra eventual e l'ul.lua contrirlaçio de enl-

lìresa especiâlìzada na prestàÇão e txecuÇão de serviços de litttpeza e

higienização diária. asseio e cottselvaç¿ìo d¡rs ái'cas inteltlas e txterÍìas

dos prédios que contprìerrt a aranhão Parr:eria -.- l\4ApA, especifìca-

<.los ¡ro Anexu t do Edital r1<r N" 0ó/2020 * lÝlAPA. c¡ue

ctlrn ¿r ¡JtrcLrnrgrttilção e pro-p[ssa a iàzer ptrrtc desta Ata

¡rosta tle preçôs apresentadâs as lic¡ talltes vcnc'.edoras. cortf onlrc

cotlsta l10s alrtos do n" I65270/2020/I'1APA. Parúgrafb

ão obriga a contr'¿ìtaçào, netll n¡cstrìQ

nas quantidades indicirdas no tùXO ÚNIC{) cleste documento, po-

<lencìo o ÓRGÃO P.{RTICIPANTFì pronrover as aquisiçòes de acortlo

cofiì silas necessitlatles. Cf,ÁLJst.Il,,\ sncljNÐA - DA \/lGÊNc'tA
DÂ A tA DL, REGIS'I'RO D¡l PREÇOS' A plcscntc Ata terá valid¿'r-

<Je cle I 2 (<ioze) meses. con(a<.lt¡s it p¿ìrtir da s.Ýl pub licaq:ãr:. CI.. Á USU-

T,,.\ TERCEIT{Â _ DA CERÊNCIA D,{.4T,T D[ Iì.ACTSTRO DN

PRll,(lOS. 0 gcrencianrento destt: inslrunìcn1o catrei'¡i ¿ì lvlARA-

Nt.{ÀO PARCU{lAS - MAPÁ atlar,és da Diretoria de Negócios lVfo-

bitìários e Licitaçöes, nos setts aspectos operacionaìs. Par'ágralb

Primeiro - r\ presente 
^ta 

de Registro de Preços poderá ser utiliztttia

¡rara acluìsiçt)es drl respectivo objeto por enrpresas pirblioas e socíeda-
des de econo[ria mista. C]LÁUSUL^ QUIII{T,A - DOS PRÐ,ÇOS,
ES PECIFICjAçOnS f:, qU.a Tf ITATIVOS. Os preços regi srritdos.

as especifìcações dos serviços, os quanritativos, enrpresas beneficiá-
riäs e re¡:resentante(s) legal(is) cias ernpresa(s). enoontram-se elenca-
dos no ANEXO ÚmCC¡ rla Ara cie l{egisno tle preços. CLÁUSULA
QIJINTA-DO(S) LOCAT.(IS) ll PRAZO(S) DE t],N1'Rt]öA. pa-

rágralb Prirneiro - A Contratada fica obrigada a fornecer os serviços
nos endereços contidos na Orcler¡ de Serviço emiticla pelo Órgão
ContTatante. Parágralb Segundo -.() prazo para o início dc forneci-
¡¡ento clr¡s serviços ser'¿i de acordo conr a necessìdatle do Órgão palti-
crpantc, coutados a partil do recebimento da "Orderl de Írornccìlten-
It'r" ou rlocurnentr: ecluit,alente, de acortfo conl o Tenlo tle Refel ência,
Anexo I do Ëdital. CLÁUSULA SEXTA-- D¡tS CONDIÇOES DE
E¡iTREGA. A(s) em¡rresa(s) <letentora(s)./crxrsignathria(s) destâ Ata
dc Rcgistro dc f)rcços scr¿i corrvc¡cada a filrn¿rr contrataçõcs de flornc-

ciurento, observa(las as condiq:ões firarlas nesle it'ìstrìrmenf.o, nr: e<Jititl

e legìslaçào pcfrineure . CLÁtJstlI-A SÍ,:r'llttr ". DA RllvlsAo DE
PR[,ÇOS. Os preços registrados rrilnl.cr-se-iìo in¿lteraclos pelo peri-
odr,r de vi.qûnci¿r da ¡rresente Ata, aclrniticla a revisão no caso cie tleso-
quilíbrio cla equâção econôrnìco-fiuanceira illicial deste instrunteüto.
Parágralir Prin¡eiro - Os preços registrãdos qLre soflerem levisão,
ntìo ultrapassarào os preços pratic¿ìdos no mercado, lllantenclo-se ¿¡

dìf'elença perccntual apurada entre o valol oliginalmcnte constante da

proposta e atluele vigellte no rnercaclo à época do legisfo. Par¡ígrâfo
Segundo - Caso o preço regìstrado seja superior à módia dos pleços

de mercaúlo. o ilRC¡\O GIiRIiNCIADOR solicit¿rrá ao(s) Fornece-

dor(es), rnediante correspondêncì,r, r'etluç:ño do prÐço registrado, de

lnnna a ariequáJ0 ao merc:¡dO. C:LÁUSUI.,A OI".rAVA - DÄ,tl)E-
SÃ() ,À A'fA DE RECISTIIO DE PREÇOS. I)esde que devidamen-

tejustificada a vantaÉlorn) a ata de registro de preços, dnrante sua vi-
gência. poderti ser utilizada por enlpresas priblìcras ou sr.rcieti¿rtles tle

econornia nlista nào terrham ¡rarticipado do certanre licitatório. nle-

diânte ânu{3ncia do órgão gcrenciador. Parágmtb Prilneiro * As em-

¡rlesas prlblicas or¡ sociedades tle ecorrr¡r.¡riu rnista r¡ue rrão ¡:nrtici¡ra-
ranr do regisn'o de preços, quarrdo clese.jareru fazer uso da ata cle

registlo de pleços, deverâo consuìtar o órgào gerenciadol da ata para

rnanifestação sobre a possibilidade de atlesão. Parágralh Seguntlo -
Cabelii ao fbmccedol l¡e,nefìciírrìo da ata de registro <]e ¡rreços. obser-

vadils ¿¡s condições nela estatrelecidils, optar pela aceitaçiìo ou nãcl do

lornecirnento decorrente de adcsão. desde que não prejurlique as obri-
gações prescntes e l'utul'as dect¡rrentes da ata, assurtidas conr o írrgiìo

gclencirdor e órgãos p¿utìcipilnters. Par:igrnfb'l'erceiro - As aquisi-

çÕcs ou contìiltaçÒes adicion¿iis a que se relcrc este ârtigo não pods-

rtio exceder, por entid.rde. ¿ì cern por cìento cìos quantitativos dos itens

do ínslrunrerlto cortvoc¿rtririo e registt'aclos na ata cle registro cle prerços

para o írr1¡lìo geronoìador e órgâos l)arr.i0iparllÈs, ntio potlendo aincla,

exceder na totaliclarle. ao c¡uíntuplu <.lo cluan[itativo rlo iterr legìstladcr

na ata de legìstlo 11e prÉrços para o r5rgâo gerenciadol e ór¡:ãos partici-
pantes. indopcndcntc tlo nùrncrt¡ <Jc c¡rti<larlcs cluc aclcrircrtr. Cf,ÁU-
SUl,-À Nû¡*A - D0 C;\i!iCIr]l,AN'ltìN'l'O D"t ÄLA Dll R[:,GIS-
TRO D¡: PRFIÇOS Parágralìr Pri¡ncirr¡ - A presente Atr tle

Rcgistlo de Prcços podetá ser cancelacla cie ¡rleno dilerto, pelo ÓR-

CÀO GL,RI:NCIADOR. qnandr:: a) O l'rornecedor. niìo curn¡r'ir as

obligações constantes do Udital do Prcgão Presenci¿¡l n.'04!2.070'
MAPA, e dcsta Ata de lle¡¡istro t1c Preços; ì.1.¡ Não re tirar o contratö ou

instmnlento equivalente llo prilzo estabe lecido pela Adlninisfraqrão,

serl justìlicativa aceìtável; c) Não âceitar l eduzir o seu preço registra-

do. na hipótese deste se tornar su¡rerior àqueles ptaticados no merca-

do; d) Solì'er sançiin prevista no art. 70 cla l,ei n' I 0.520/2002; e) Por

lazões de interesse público devidanlente clemottstliìdns e justificaclas

petols) ÓRGi\o(s) PARTICTPAN]'F.(S) ou pelo ÓRGÃo GÊlRt:N-

CiIADOR ou por fâto surpeveni'¡nte, decorrente de caso fortuito olt

Plinreiro - ì:iste irrsn'umcnto
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firrça tnaior que prejuclique o cumprinrento rla ata. Prrrágraf'o Scgun-
tlo - Ocorrendcl cancelanrcnto do prcço registrado, oís) Fonlece-
ilor(es) será(rio) cornunicadol s) fbrmaltrente, atrar,és cle documento
tlue seliljuntatlrr âo lxocesso adnrinistrativo da prescntl: r\ta. aptis sua

ciência. Parágr*f¡l Terceiro * No cilsr.r de re,cusa rl<l FornececJor en.r

clal ciência da decisão, a conunicaçåo será leita atrar'és de publicação

no Diário Ofìciaì do hìstaclo do lVl¿tranhãrt. considelanclo-se cancelado

o pleço registratlo a p¿ìrtir dela. Parúgrafb Quarto * A solicitação clo

Folnecedor ¡rara carrcelarnento dos pleços rcrgistrados poder'á não ser

aceita pclo ÓnflrtrO íìli,RËNCI^DOll, fãcuÌt¿rndo-se à esre, nesre

caso. a aplicação clas penaliclarìes ciìbíveis. CL,TIUSUL,A nÉCnt¡f
- DA PUIì,tC¡\ÇÃCI. O ixC,Ãr¡ GIjRIjNCJAI)C)R tará pubticar a

Ata no Diário Ofìcial do Ëstado, ap<is su¿r assi¡laft¡ra. ni)s tcnì1os dáì

Legislaçãr: vigente. CL.ÁlJSl.rI,A DÉCINIÄ PRLI!'IE,IRA - DAS
DISPOSIÇûES FIN¡IIS.'lbilas as alrer';rçòes que se tìzererrr neces-

sári¿s serão registradas por irrtelmédio de lavr"¿rtura de l'en¡o Aditivo
ou Apostilanrento. a pleserlfe Ata de Registro de I'reços, conft¡rnre o

caso. P¿¡Ìágrnf'o Primeiro - Inregra esta At¿r. o ErJital de PRRGÃO
PRIISENCIAI., N' 06/2020 - N{APA e seus anexos e as ¡rropostas das

enrpresas regisfradâs nesÌa Ata. Par'ágrafo Seguntlo - Poderá havel.
nrotlìlicaçties nos locais da ¡:restação cle sen,iços câso enl que a CON-
TRATANTE notifìcnr'l¡ a CONTRATADA. Parágrnfo Tercciro - Os
casos onrissos serào lesolviclos de acordo conì ¿t Lei n' I 3.303/201 6,
l.,ei n" t0.5?{}i1002. a l..ei ('orrplemertar n' 12312(\06 e o Decrero
Es(ach¡al n" 31.553/2016. CLÁtiSttLA DÉCI,M,,\ SEGUNDA - DO
FOR(}. lTica eleito o folo cla comarca desta cidade dc São Luí,c, capi-
tal do Estaclo rlo Maranhão. conl renúncia expressa tle qualquer ttutro,
por rnais privilegiatlo que seja para tlir'ìrnir quuisquel ttivid¿rs oriun-
das do prescnte inst¡ utnenro. Ë por estarem, assim, justas e contrata-
das, as partes assin¿rnl o ptesellte, na pt'esençiì cie cluas testemulir¿s.
São Luís -. tvlA, I 9 dc fevereilo de 2021 . AN'|ONÌO DË JËSUS LEI-
TÄO N ['Nh] S.DIIì}:TOR-PR.ES IDEN Th, DA X,f APA. MARCEI,I,,E
BYANC¡\ PASSOS DÌ:l SOIiSA-CIllAflVA PRO.lli't'OS H SÌ:ltÌVl-
ç:os NA a'o¡5'¡i1¡rçÀo EIITELT,

ÀNEXO TINICO

lìtlF.: A'fA DE ttlclsTllo DE PRllÇos i\" {it}t/2021. l}ll[GÃo I'RtrstìNCt¡rt, ñ-.'0612020 -. s[¡\I,A. I'ttocESSO N." ló527û12020
- *IAPA. VIGI'NCIÂ: l2 it{ES]lS. F.ste dor,unrento integra a Ata de Registro rle Pleços n" 00t/2021 celetrracla per¿nre a MARANIIÀO
P¡\RC'FRJAS - N4APA, enr f ace rì realizaq:äo tlo Pregiìo Presencial n" 06/2020/MAPA. OBJETO: Registlo de Preços pâríi eventûal e fìlrlrrâ

intentas e exlel'ni¡s rlos prétlios que compõem a l\4aranh¿ìo Parceria -MAPA.

QUAÐRO I * DADOS DÅ EMPRI,SÂ BONNFI{]IÁRIÀ.

r.)ui\DIìo 2 - SDRVIÇO REGISTR,{II)O

Ifem Deseråção IINI) QrrI
l¡alor Unìtário

do Fosto
Valor Mensal
dos Servicos

ValorAnual dos

Ser,l:iços

0t
Enr¡rresa especializacla nir plestação e execuçiio cle serviços de

linr¡rezrr e higienização riiiiria, aiseio e corrservaçào.
Serviço 04 1r$ 3.2Íì0.20 lì.s t.1. t20,80 R.5 r57.44q,60

Vhlor'l'otal para o pcríodo de I2 nrescs R$ rs7.449,60

SãO Lr¡íS.i{Â, I9 tIC I'EVCrCirO dC 2021. ÀNTONIO DD JCSUS LEITÃO NUNIIS-DIRETOR-TII{ESIDDNTE DÅ I\{ÄI'A. 1VI./.TRCELLI
uyANClÀ pAssos Dtì sotjs,{-ct{tAT't\¡A PIIO.IË'fos ft sE,RvtÇos NÀ c-()¡'s]'IrljÇÃ(} EIt{EI I.

PR ll Ftl I'I tJ ¡l A N'l LJ N I C ¡ PÅ l, l) li B,\ l,S¡\ S - l'l A

##AT-0 l.lX'l'RAT'O DE ArA DE |ìEG¡S'I.RO D¡-r PRliÇOS. Rll,-

SENHA DA ATA Dr, RnGIS'rRO ÐE PRE(jOS N', 03t/21)21.

R[StrLT.4,N'rIi D(} PRBG.Ä.O r':,r,E'lRÔn-lC() SnP N" 2312{}2A.

l'AllT't,S: Preleitura Municipal de Balsas - lv{4. atlavi:s da Secreta-

ria Municipal dc l:inanças, Planejarncnto e Gestào'l-ritlttaria c a c¡tl-

¡rresa MER COSUL DIS'tll II|LJIDOIìÁ ¡)l-l ùt !IDIC.^ i'l I1N1'OS

EIRELI-ME, iusclita no CNPJ; 28.973.504i0001-07, OIIJT'TO:
Fornecimenttl de nredicarncntos, correlatos, insumos par'* ìatlorató-

rio e aparellros nrérlìcrr-hr.lspittrlares, r,islndtr su¡rrir as necessiclades

clas uuiclacles de saítde: I{OSPITAI" DR. RC}OSEVElill MOIIETR^

CUI{Y - HllU, UI,Á-24lIS, FÄIì-\4ÁctA t¡Ástcrt. I)Sf:, ¡rara arender

l)acientes usnár'irrs do StJS - Sistern¿r tlnico de Saútle. Valor Tot¡l:
75,098,52 (setcnftl c cinco ntil, novent¡l e oilo t'eais e cinquenlit e

dois centavos)" B¡rSIl l.lìÇ,¡\1.,: O presente reg¡stIo rettr colìlo ?.¡¡1ì-

paro legal o tidiral de Licitaçâo na nrodalidade Plegão Iìletrônico n'

023i2020, nos tùrnìos da L.ci lÛ.520/2002, clo Ï)ccrcto l\'tunicipal n"

0(ii2(ll7: aplic,ando-se subsiclitrí¿nrenle a l.,ei 8.li6lÿ!).i e its clemais

nonnas legais conelatas. l',tt,lllADli D,4 A1A: l2 (clozc) rncses, a

coÚt¿rr da data dc su¿r ¿tssirì¿ìtura. þ'Oll(): (lólì1arcû dc 1l¿ìlsâs - N'fA.

,l,SSINATt.lll^S : Canr i la Þ ¿rrei ra Costa (G!.ll IINCI ;\ DORA; e l-e-

lipe l,aec,io Sarnpaio cìe Abt'eu IDETENI"OI{A).

##ATO IIXTRAïo Dn AT¡\ Dtl R!ì,GISTRO Dl) PllüÇOS R];-
suNlIA DA A1A ûli RH,GIS',I'R(} DE, PRS,çIOS N'37/202r. RË-

SU¡.,TANTE DO PREGAO PEI.,T]TRÔNICO SRP N' T'2:\I2TI2$,

PAR'|'ES: Plefeitura Municipal de f3alsas - MA, attar,és da Secle-

talia ì\'[unici¡ral de Firranças. Planejarnento e Geslão Tribntaria e a

ernpres¿ì NUTIlIhlrtX HOSPITÀL.¿LL{ IJTDA, insr:rita. no CNI¡J:
26.33'1 ,57310001 -07. OIIJE'|O: lìegìstlo r1e ¡rreços para fìrtura e

eventuril Clontr'¿rtaçiìo tle ern¡rresa ¡râra filnrecimerlto de nle(iicâmentos,

correlalrls. insulnos para labr:ra1(rrio e irparelhcls nréclictt-hospitalures,

visaudo suprir as necessidades rlas unidades de saúcle: IIOSPITAI.

DR., R.O(]SEVEI.T IvIOI{.F,IRA CI,]RY . }.J.TìU, UPA.24T{S, FARMÁ-

CIA BÁS¡C'A, PSIì para at.ender pacienles usu¡irit¡s do SI-IS - Sistenla

[Jnico de Saúde. \hlor'lbtal: RÍi I0.994,40 (dez mil, ¡rovecentos e

noÿcnfâ c quàtrrì rùâili c quàr{:nf.¡ì centuvos), BAStr L,EG,{I.,: O pre-

sentc legistro telrl conìc) arnparo lcgirl o Edital dc Licitação na nìodali-

cìa<.le Pregão [.-ìlelrônico n" 023/2020, nos lennos da L.ei 10.520/2002,

do ì)ecreto Municipal n'' 0(r/1017; aplicanclo-se subsitliarianrente a l..ei

8.666193 e as dernais normas legais corelatas. V ,LII)ÅDE D¡l¡\'L{:
I? (ttoze) rÍeses, ír cönlar da data tle sr¡a assin¿rtura. FOII(): Comarea

cle llalsas * I\,{;\. ÂSSINAI'UR.4S: Camila lïerreira Costa (GBI{LN-

C,'lADOIì..A) e lsai¿rs Félix rlo N¿tscimento (D.ETENTORA).

EMI,RESA: CRIATIVA PIìOJETOS E SE NA CONS EIRELI
CNPJ: 27.943.49410001 -02 Telef'one/Fax: (98) 3238-8430
Endereço: Av. Contorno Sul, n.' 57, Qd. 14, Loia 03 - Cohatrac l, São Luís - MA, CEP 65053-575 E-mail : crialivaservicegrouþ@gmail.com


