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ATA. RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nn 03
especializada em prestação de serviços de manutenção de 2° e 3° nível em extintores com recarga e pindo Estado do Maranhão -ALEMA. PARTES: O ESTADO DO M

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

MARANHÃO e a empresa SAMORIM DOS SANTOS-ME` a saber:

6/2019-ALEMA. OBJETO: Registro de Pre

ARANHÃO, através da ASSEMBLEIA

ços para contratação de empresa
tura para Assembleia Legislativa
LEGISLATIVA DO ESTADO DO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
GRUPO ÚNICO

ITEM MATERIAL UND QTD PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTALManutenção dc segundo nivel e recarga em extintores de incêndio, Classe "A", portátil comcarga d”água pressurizada, certificado pelo INMETRO, na versão de 10 litros (AP IOL), deacordo com item 04 da TR. und 70 42,00 2.940,00

Manutenção de segundo nível e recarga em extintores de incêndio, Classe "BC", portátil, com cargade pó químico seco, a base de bicarbonato de sódio - fabricado conforme a norma ABNT NBR15808, certificados pelo INMETRO, na versão de 6 kg (PQS 6 kg). de acordo com item 04 da TR.
und 20 75,00 1,500.00

Manutenção de segundo nível e recarga de extintores de incêndio. Classe “B,C", portátil, com cargade pó químico seco` a base de bicarbonato de sódio - fabricados conforme a norma ABNT NBR15808, certificados pelo INMETRO, na versão de 4 kg (POS 4 kg), de acordo com item 04 da TR.
und 30 61.20 1.836,00

Manutenção de segundo nivel e recarga de extintores de incêndio, Classe “A, B, C", portátil, comcarga de pó químico seco, à base de Monofosfato de Amõnia - fabricados conforme a norma ABNTNBR 15808, certificados pelo INMETRO, na versão de 8 kg (PQS 8 kg), de acordo com item 04 da TR.
und 105.80 3. 174,00

Manutenção de segundo nivel e recarga em extintores de incêndio, Classe "BC", portátil, comcarga de C02 (Dióxido de Carbono) - fabricados a partir de tubo de aço carbono sem costura.conforme a norma ABNT NBR 15808 com certificação pelo INMETRO` na versão de 6 kg(C02 6 kg), de acordo com item 04 da TR.
und 110 84.90 9.339.00

Manutenção de segundo nível e recarga em extintores de incêndio, Classe “13, C”, sobre rodas,tipo carreta, com carga de C02 (Dióxido de Carbono) - fabricados a partir de tubo de açocarbono sem costura, conforme norma ABNT NBR 15809, certificados pelo INMETRO, naversão de 25 kg, de acordo com item 04 da TR.
und 422,95 5.075,40

Manutenção de segundo nivel e recarga de extintores de incêndio, Classe “A, B, C”, sobre rodas,tipo carreta, corn carga de pó químico seco. à base de Monofosfato de Amõnia - fabricados apartir de tubo de aço carbono sem costura. conforme norma ABNT NBR 15809, certificadospelo INMETRO, na versão de (PQS 30 kg), de acordo com item 04 da TR.

und 450,00 2.700,00

8
Manutenção dc terceiro nivel e recarga em extintores de incêndio, Classe "A", portátil comcarga d`água pressurizada, certificado pelo INMETRO, na versão dc 10 litros (AP 10L), deacordo com item 04 da TR. und 70 52,00 3.640,00
Manutenção de terceiro nivel e recarga em extintores de incêndio, Classe "BC", portátil, com cargade pó químico seco, a base de bicarbonato de sódio - fabricado conforme a norma ABNT NBR15808. certificados pelo INMETRO, na versão de 6 kg (PQS 6 kg), de acordo com item 04 da TR.

und 20 98,00 1.960,00
Manutenção de terceiro nível e recarga de extintores de incêndio, Classe “B, C". portátil. com carga depó quimico seco, a base de bicarbonato de sódio - fabricados conforme a norma ABNT NBR 15808,certificados pelo INMETRO, na versão de 4 kg (PQS 4 kg), de acordo com item 04 da TR.

und 85,60 2.568,00
Manutenção de terceiro nível e recarga de extintores de incêndio, Classe “A, B. C”, portátil, comcarga de pó químico seco, à base de Monofosfato de Amõnia - fabricados conforme a nomraABNT NBR 15808, certificados pelo 1NMETRO. na versão de 8 kg (PQS 8 kg), de acordo comitem 04 da TR.

und 30 142,00 4.260,00

Manutenção de terceiro nivel e recarga em extintores de incêndio, Classe “BC”, portátil, comcarga de C02 (Dióxido de Carbono) - fabricados a partir de tubo de aço carbono sem costura,conforme a norma ABNT NBR 15808 com certificação pelo INMETRO, na versão de 6 kg(C02 6 kg), de acordo com item 04 da TR.
und 110 94.50 10.395,00

Manutenção de terceiro nível e recarga em extintores de incêndio, Classe “8, C”, sobre rodas`tipo carreta, com carga de C02 (Dióxido de Carbono) - fabricados a partir de tubo de açocarbono sem costura, conforme nomra ABNT NBR 15809. certificados pelo INMETRO, naversão de 25 kg. de acordo com item 04 da TR.
und 249,50 2.994,00

Manutenção de terceiro nivel e recarga de extintores de incêndio, Classe "A, B. C", sobre rodas,lipo carreta, com carga de po quimico seco, à base de Monofosfato de Amõnia - fabricados apartir de tubo de aço carbono sem costura, conforme norma ABNT NBR 15809. certificadospelo iNMETRO. na versão de (PQS 30 kg)` de acordo com item 04 da TR.
und 399,95 6.399,20

Teste hidrostático em mangueira de incêndio flexivel de 1.1/.2*` em fibra resistente (polipropileno)a umidade, revestida. internamente de borracha. pressão mínima de 20kgf/cm2, dotada de juntasStorz de 1.1/2", comprimento de 15m, de acordo com item 04 da TR
und 100 49,95 4.995,00
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Teste hidrostático em mangueira de incêndio flexível de 2.1/2"em fibra resistente (polipropileno)16 a umidade, revestida, internamente de borracha, pressão minima de 20kgt7cm2, dotada de juntas und 30 49.95 1.498,50Storz de 2.1/2", comprimento de 15m, de acordo com item O4 da TR.Empatação em mangueira de incêndio flexivel de 1.1/2” em fibra resistente (polipropileno) a17 umidade. revestida, internamente de borracha, dotada de juntas Storz de 1.1/2”, comprimento de und 30 99,95 2.998,5015m. de acordo com item 04 da TR.
Empatação em mangueira de incêndio flexível de 2.1/2" em fibra resistente (polipropileno) a18 umidade. revestida. internamente de borracha, dotada de juntas Storz de 2.1/2”. comprimento de und 15 121,00 1.815,0015m, de acordo com item O4 da TR.

VALOR TOTAL DO REGISTRO R$ 70.087,60 (setenta mil, oitenta e sete reais e sessenta centavos)
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO No OO3/2019/CPL/SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1555/2019-AL. FUNDAMENTA-ÇÃO LEGAL: Lei n°8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais noITnas legais aplicáveis. DATA DE ASSINATURA DA ATA: 24 de junhode 2019. FORO: Fica eleito o Foro de São Luis/MA. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Dep. Othelino Netoe a Sra. Susana Amoiim dos Santos. São Luís, 24 de junho de 2019. ANDRÉ LUÍS PINTO MAIA-Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO, pessoa juridica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.114.631/0001-18, situada na Av. MundicoMorais, no 872, Centro, Matões - Estado do Maranhao, neste ato Representado pelo seu Secretario Municipal de Governo o Sr. RAIMUNDONONATO MEDEIROS CARVALHO, brasileiro, portador do R.G n” 1.295.819 SSP-PI e inscrito no CPF sob n°004.752.733-11, residente nesteMunicipio de Matões-MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meiodo PREGÃO PRESENCIAL N° 80/2019-SRP, tudo em conformidade com o processo administrativo n° 210.660.092/2019, nas cláusulas e con-dições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresaGALIANO TEIXEIRA SANTIAGO EIRELI, CNPJ n°05.957.688/0001~16, estabelecida na Rua do Porto das Pedras, n°48, Bairro, na cidadede Caxias - Estado do Maranhão, neste ato representado pelo Sr(a) Galiano Teixeira Santiago, brasileiro(a), portador do RG.060309942016-5SSP/MA e CPF n°280.990.443-04, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro dePreços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais n” 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013 e demaislegislações aplicaveis, e em conformidade com as disposições a seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 1.1. A presente Ata estabelece

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
MÁQUINAS E cAMINHQ' EsMOTO NIVELADORA H CATERPILLARITEM DEscRicAo MARCAS QUANT uND vLR UNITÁRIO Empresa vencedora01 ADITIVO TEC cOOL 20 UND Rs 13,65 GT sANTIAGO02 FILTRO cOMBUsTIvEL TEcFIL 2 UND Rs 92,62 GT sANTIAGo03 FILTRO DE AR TEcFIL 4 UND Rs 180,37 GT sANTIAGO04 FILTRO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO TEcFIL 2 UND Rs 119,92 GT sANTIAGOos FILTRO DO AR coNDIcIONADO TEcFIL 2 UND Rs 62,40 GT sANTIAGo06 FILTRO LUBRIFICANTE TEcFIL | 2 UND Rs 90,67 GT sANTIAGO07 LIMPADOR DE FARABRIsA GRANDE | DYNA l 2 FAR Rs 129,67 GT sANTIAGOos LIMPADOR DE FARABRIsA PEQUENO l DYNA l 2 4 PAR Rs 108,22 l GT sANTIAGcí]cAMINIIAo cAÇAMBA mcco 6028/201309 l FILTRO DE AR TEcFIL 2 UND Rs 112,12 GT sANTIAGO10 l FILTRO DE coMBUsTIvEL TEcFIL 2 UND Rs 180,37 GT sANTIAGcTiII | FILTRO LUBRIFICANTE TEcFIL 2 UND Rs 90,67 GT sANTIAGoÍPÁ cARREGADEIRA

GT sANTIAGO12 cOMFUTADOR DE BORDO BoscFI 1 UND Rs 5.653,05 GT sANTIAGo13 FILTO DE AR TEcFIL 2 UND Rs 131,62 GT sANTIAGO14 FILTRO DO AR coNDIcIONADO TEcFIL 2 UND Rs 63,37 GT sANTIAGOIs FILTRO Do coMBUsTIvEL TECFIL 2 UND Rs 116,02 GT sANTIAGo16 FILTRO LUBRIFICANTE 2 UND Rs 86,77 GT sANTIAGo


