
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N5 06.089.668/0001-33 j

Secretaria Municipal de Administração ['

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS NS SRP-06/2021
ATA DEREGISTRO DE PREÇOS nS 06/2021

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, o Município dejSão João dos Patos, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, CEP 65665-000, representada pela Sra. Thuany Costa de Sá Gomes,
Secretária Municipal de Administração, nos termos da Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no
D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, emjface da classificação da proposta
apresentada no PregãoPresencial para Registro de Preços n"SRP-06/2021, RESOLVE registrar os preços para a
prestação de serviços de Desinsetização, Desratização, Descupinização, Roço,jCapina, Poda de Árvores, Limpeza
de Caixa d'água e Limpeza de Cisterna para a Secretaria Municipal de|Administração de São João dos
Patos/MA., para oexercído.de.2021,.tendo sido os referidos preços.oferecidps peia empresa^cuja proposta foi
classificada em primeiro lugar no certame supracitado. II j

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para a prestação de serviços de Desinsetização,''Desratização, Descupinização,
Roço, Capina, Poda de Árvores, Limpeza de Caíxa-d^güá^e^Lirnpeza de Cisterna-para a Secretaria Municipal de
Administração dè São João dos Patos/MA, para.o'̂ xèrc|cÍo'dy2d21._ ííIj . ? i

unicef#

RAZÃO SOCIAL; CONSTRUMIl'eMPREÈnDIMENTOSESERVIÇOs!eIRELI ' S 'Ari 1
CNPJ: 29.497.557/0001-61 n i/ iv ^ >• ' U ' i' '

ENDEREÇO; AV.ANfoNIO MARQUES; N2 117; CENTRO -PREIidÉnÍÉ DUTRA/MÁ,iCEF?65.760-000 |' !
REPRESENTANTE: Jairo Xavier Reis Carniè Filho „ 1 \ '.r lÍl • !
CPF: 224.756.803-34 ' V 1 í! 1 ' ^ í ' !

1/ bEmi2i^a-'ÍTENFEXCLUSÍ\^^ ME' EjEPP" {
Item 1 ..-Especificação/ ' Uhid.l Quant. i V.ÜNIT. V. TOTAL

1

Serviço de Desinsetizaçãó,;parà elimiriar.^e prevenir a proliferação
mosquitos, ^formigas, baratas; è\ outros^jinsetos, aracnídeos,
quiolópodese, dipiópodes, atrais-"dá .jjtilização de pulyenzadore^,
gel, pó seco, armadilhas adesiva..é/òú;outros pfpduto^e'cessár]ps;'
com baixa toxidade ao hornem Vyátendirnênto^às nójmas.ambl^tais'
vigentes. ' "'' "'U--/^ "-r-T" IL

A
|íj
llii

'20000
' i

; í

]
' j

R$ 0,651
1

RS 13.000,00

2

Serviço de Desratização, eliminar e prevehira-prõlJferàçãóidé:ratos,'-
através da «utilização de produtos rodenticidas de% efeito e com
sistemas de porta Iscas normatizados; com baixa toxidadeap homem
e atendimento às normas ambientais vigentes. 11

i j

120000 j
' i:

í

1
. RS0,65

, í
1

RS 13.000,00

3

Serviço de Descupinização, para eiiminàr e prevenir a proliferação de
cupins e focos diversos nas áreas de madeiramento, arvoredos,
mobiliários, com a utilização de produtos em atendimento às normas
ambientais vigentes." • ' " "

f'

- !>-
\.20000 |l

0
00

0

•cc

RS 16.000,00

4 Serviço de Roço. Roçada manual (a cada 02 meses). rrl^ 4000 RS1,00 RS 4.000,00

5
Serviço de Capina. Capina manual do terreno, incluindo serviços de
jardinagem (01 vez por mês).

ní^
('

1000 RS0,85 RS850,00

6
Serviço de Poda de Árvores. Desmatamento, Deslocamento, Limpeza
de áreas c/ árvores de diâmetro até 03 m (a cada 02 meses).

rJi' 100 RS40,00 RS4.000,00

7 Serviço de Limpezade Caixad'água m' 550 RS74,00 RS40.700,00

8 Serviço de Limpeza de Cisterna m' 550 RS75,00 RS41.250,00

TOTAL j' R$ 132.800,00

/w.saojoaodospatos.ma.gov.br '̂
Av. Getúlio Vargas, 135,Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA
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CLÃUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze] meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro dé Preços, a CONTRATANTE não estará
obrigada a adquirir os produto/serviço citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a
preferência de fornecimento em igualdade de condições. j

Parágrafo segundo: Apartirda assinatura da Ata de Registro de Preços ó, fornecedor assume o compromisso
de atender, durante oç^cazo de-sua vlgência,-Qs pedidos-realízados,-e se obriga a.cumprir,-na|fntegra, todas as
condições estabelecidas,, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprirnento
de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de.Preçosr.quâlquer..órgão ou éntidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certáme licitatóno;'mediante prévlaiconsulta ao contratante, desde
que devidamente cprnpròvadá avantagem.,,.-'' *' : - ^ p) ' ' '' '

CLÁUSULA QUARTA - DÓLOCAL E PRAZÒ DE ENTREGA'

• 'i '-^Vv pr.p/v.-i I •'
Parágrafo primeiro: Os Órgãos .e eritidades .que não_participa^erri^do Registro qé Preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de'Rêgisfròyde,Préços>7dèverãp;manifestar-seuj,mteressé junto ao Çontratante, para
que este indique os possívéis-fornecedores e/'espectiyòs^preços a sèrenv'praticados^ obedecida à ordem de
classificação. , • i!;.'-' 1

: • -.r. 1(5;; ; {
Parágrafo segundo: Caberá ao forne^edo>~benéficlárib|da Ata'dê Registrd|cle Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela açeitaçâo ou não do fornecTrnènliõrindépehdénte dos quantitativos registrados
em Ata, desde que este fornecimento nãò.prejudique as obrigações assurriidas còm o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisiçõès adiçionais por outros órgãos,bu entjdades njb poderão exceder, por órgão ou
entidade, acinqüenta por cento dos quantitativos registrados na^presentejAta dé Registro de Preços.

i '• VVri.c--. f/ ' j! íParágrafo quarto; As adesões àat'ã"^dê':registro de--pVeçqs'nãbrpodéráj^^^ na itotalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registradanVata-'dè7registfó7dé;pfêçps'para o.órgão gerenciadoríe para os órgãos
participantes, independentemente do n^ümerõide ofgãos;riâõ:pa?ticipa'ntés;qüe aderirem. |

Orecebimento, olocal eoprazo de entrega dos bens deverão ocorrer de|j^acordo com as especificações contida
na ordem decompra, sendo que a entrega deve ser realizada deforma imediata. j. /

L.-. ^
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do
Edital em conformidade com a lei 8.666/93 esuas alterações. !

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produto/serviço acompanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos
materiais/serviços por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota
Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta
atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para firis liquidação.

vvwwfsaojoabdospatos.ma.gov.br
Av.Getúlio Vargas, 135, Centro - cEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por melo de ordem bancária ou
cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais/serviços, após aaceitação eatesto nas Notas Fiscais/Faturas. |

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação,
cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: .Nós-.casos de-eventuais atrasos de pagamento, desde que a{ Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de^ atualização financeira devida pela
contratante, entre.a data acima referida 'e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante 3 aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP ;
Onde: i ^.. '
EM= Encargos Moratórios ' •7-'7==-'' '
N=número de dias entre,a^dità'pfèyista^parã opagamento eadb^efetlvò'
VP =Valor da parcela pertinente^íser^^pagã; a |
TX =percentualbaTaxaánual =6%,\V' "
I=índice de cornpensação.finançeirá,^asslrh apurado:_|ff ÍJsV
I=(TX/100) _{=(6/100) _l=0,00tfÍ6438 ^

365 í-365
i I

^ _> .1'^ t I -

\-

4

1A'S~
pagámento.^
• • 'H í í

•íll
'7' II

n

Acompensaçãoíinánceira previslia nesta condição será'cobfaljàem'Nota Fiscal/Fatura após alocorrênda.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FÒRNECIMENTO
f- I -f.

Aentrega dos produto/serviço só,estará;caraçterizada mediante'solic[taçãp '̂dò"pedido.c
Ofornecedor ficará obrigado aaténderitodos d^pedidos efetuados dúraqte ávigênciaidesta Ata, mesmo que a
entrega deles decorrente estiver pf^lstà'—" j.-i.3 'irévlsta^para data pdsterior.'à.do'^seu,vencime'nto.

— i' r*"» 'v ••••- í • .w/ .
íanpç"-..rs-' , ,•CLÁUSULA SÉTIMA:: DASPENALIDADES

do bem!

Pela inexecução; total ou parcial dp objeto'do Pregão'Presencial para Registro de Preços n® SRP-08/2021, a
Administração da entidade contratante poderá,,garantida aprévia defesaljapliçar às fornecedoras as seguintes
sanções: l. -

1 -, . . ., • ' _ . . . I^ •
I - Advertência, quejerá aplicada por meio de.notificação via ofício, mediante contra''recibo do representante
legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor |dos produto/serviço não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial,
sem embargo, de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou
total do contrato. '

www.saojoaodospatos.ma.gov.br I.
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJóão dos Pátos/MA
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhiar ou fraudar na execução do objeto
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "111", facultada a defesa iprévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

li ^

Parágrafo Tercelro..-'Se á multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a emphesa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou'̂ quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto áo cadastro dej fornecedores da
entidade contratante, e no caso de suspensâo:'de*Ilicitar,To- licitante deverá ser déscredenciado por Igual
período, sem prejuízo das.multas previstas npÉditai~é'das;demais^cominações legais. [| j

I -

CLÁUSULA OITAVA - DO REA/uSTÀMENTO DE PREÇOS!

AAta de Registro de Preço^poderá sofrer alterações obedecidas às'dispòsiçõés"cbntidas no art. 65, da Lei n®
8.666/1993. ! . •' ./ífA '> 1 . 1

i í - V' f iParágrafo Primeiro: O preçoregistrado poderá ser-revisto em face da;eventual,redução daqueles praticados no
mercado, ou em^ razão de fato que^eve ocusto dos bens registrados.' jj ' |i
Parágrafo Segurido: Quando oj)reçp;lrilcialrpente registrado,,pòr níptivojsuperveniente, tornar-se superior ao
preço praticado; no mercado,";0:CdntVat^^ ofornecedor, visan^q^à negociação'para redução de
preços e sua adequação ao praticádopéidrhercado. Al'---. VV;'','!! ] I
Paragrafo Terceiro: Frustrada anegociação^ o.fornecedor será liberado dojçqmpfomisso assurnido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do'-párágrab^antèribr^bXohtmtante|Ícpnvocará cs
visandoigualoportunidadédenegbciação. ' j|

demais fornecedores.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tòrnaf-se superior ao< preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o çdmpromissoj oContratante poderá:

• J!^ 'I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e seacomunicação ocorreu anWdo pedido.dò fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidadede negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando asmedidas cabíveis para obtenção dacontratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA -DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I
I

Orecebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante
designado pela contratante.

www.saojoaodospatos.ma.gc
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Jòão áosPatos/MA
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Parágrafo Primeiro: Os Produtos entregues deverão está em perfeito estado, assim e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidosda seguinte forma: |

i - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com
as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

I

li - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dós produto/serviço e sua conseqüente
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento provisório. |

CLÁUSULA DÉCIMA; DÒ CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS .

í ' ' I' ' i'
o Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por Interitiedio de^ processo administrativo
específico, assegurado ó contraditório e ampla defesa:

• A pedido, quando: ,
- comprovar a Impossibilidade de cumprir as-exigênciaslda'"Ata,\por.ocorfência de casos fortuitos ou de força
maior; ; Ij^ í !
- o seu preço registrado se..tornary cpnriprovadamenté, inexeqüfv^el ern'função'dafelevação dos preços de
mercado dos insumos quecompÕem^o'çusto do material.,

: • i; i
• Por iniciativa do Ministério da Justiça, qúandp: ; f'.' S j
-não aceitar reduzir opreço registrado, na hipótese deste sé" tornar superioVíàqueies [praticados no mercado;
-perder qualquer condição de habjiitaçãõ.õü.qualificáção téènica exigida'no processo |icitatórip;
-por razões de interesse público, devjdame^e, ü^tiwdas ejustificadas; í I f '
- não cumprirasbbrigaçõés decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se

Preços;

-caracterizada qualquer hipótese dejnVxecúção.total ou parcia|das'coridiçõe^,éstabeIécidas na Ata de Registro
de Preços ou nos pedidos dela de'corréntes>-'' '

;1a ^ü '

recusar aTétirar; no prazo estabelecido) os'.pedÍdos decorrentes da Ata de Registro

. U- ' J ''j » 4. 1. t íl j"'-- •J- "1 ' V u t' -J 'a j « •

• Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Atà;-- •' •'"
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido àpostiiamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova orderfi de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EeÍíISSÃO DAsjoRDENS DE COMPRA
As aquisições do^objeto da^presenté Ata de Registro de Preços serão autoljizadás, caso acaso, pela contratante.

I

Parágrafo Único: Aemissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,
será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. >

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS EITENS DE FORNECIMENTo'

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de
Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irréajustávels pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

I

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 1

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo
das decorrentes das normas, dos anexos eda natureza da atividade. |

I

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no editai e do Contrato:

Parágrafo Primeiro^Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscallaisj/fjaturàls) da contratada, após aefetiva
entrega dos materiais/serviços e emissão do Termo de Recebimento Defjnitivo;

' I' i '
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente
designado, de acordo com a lei 8.666/93 e posteriores.alterações.

OFS FINAIS .CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.;

Integram esta Ata o Editai dãfregão Rresencial pTrajRegistroJde:P/eçqsm9;-;SRP-p6/2021
empresa classificada em Í2.iügárrr.^/'̂ "v-'' ^"^ i

•••-'V- íí ) ^ i :
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resoividpsÇpelo Pregoeirq,'Jcpm observânciai das disposições
constantes das Leis nSs 8.666/93 é'l0.520/2Ó02^e demais normas aplicáveis. ' '

Parágrafo Segundo: A publicaçãp.^resümidá~désta Ata de Registro de
Indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.'" i

' i! -'. W •• '
I 1 \ \ 'li •'

Parágrafo Terceiro: As questõé5;'décorrèntes da utilização da-p/esenté A^a, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão procèssa\jas èjulgadas no foro dá,cidade défsÃÕ-JÒÃO DOS PATOS, com exclusãode qualquer outro. • j''''" | !'
E, por estarem assim, justas e contrãfadas/firmam o:Frrèsentéáhstmmentp em 2 (duas) vias de igual teor eforma, na presença das testemunhVs què"tàmbém'ó'subscre^m."f'rj'' jj |

(I;; 1;
Preço na irhprensa

São João dos 22 de abril de 2021.

MUNIÇjPjODàSÃOJ
Thuany Cft^a d

Secretaria Muniaioal

Órgão uarenciac

CONSTRUM L EMPRE

29.497e0g|m?éSr^^
Fornecedor'

EIRELI

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

e a proposta da

oficial, condição
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PREFEITUnA 0£

SÃO JOÃÔ
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DESÃOJOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NS 06.089.668/0001-33 |;
Secretaria Municipal de Administração |

unicef^

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N" SRP-06/2021. ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS n° 06/2021. Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, o Município de São João
dos Patos, com sede naAvenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, CEP 65665-000, representada pela Sra. Thuany
Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração, nos termos da Lei'n° 10.520, de 17 de julho de
2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n® SRP-06/2021,
RESOLVE registrar os preços para a prestação de serviços de Desinsetização, Desratização, Descupinização,
Roço, Capina, Poda de Árvores, Limpeza de Caixa d'água eLimpeza de Cisterna para a Secretaria Municipal de
Administração de São João dos Patos/MA., para o exercício de 2021, tendo sido os referidos preços oferecidos
pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado. CLAUSULA
PRIMEIRA - DO OBJETO. Registro de Preços para a prestação de serviços de Desinsetização, Desratização,
Descupinização, Roço,.Xapma," Poda de Árvores, 'Limpeza de Caixa'd'á^a "'e:Limpeza- de Cisterna para a
Secretaria Municipal de Administração de São João dos Patos/MA, para oexercício de 2021. ps itens evalores
são os apresentados aseguir, com orespectivo detentor do registro: Im ' '

RAZÃOSOCUL:CONSTRUMILEMPREENDIMENTOSESERVIÇOSEIRELI ; |l ' j

CNPJ: 29.497.557/0001-61 - - 1' í i
ENDEREÇO: AV. ÁNTONIO MARQUES; N° 117; CENTOÓ^-PRÉSÍDÉNTE D^UT GEP ÓS JÓO-OOO i| J
REPRESENTANTE: JairoXavier.ReisCamibFllh'̂ '̂.'''''--- " l-—v I í
CPF:224.756.803-34' \ .1

1 -DÉTETlZÁÇÃp -ITENS EXCLUSIVOS PA^ ME ÈEPP i' i

Ileni Especificaçflò'i \ •,linid. 1 Quant. vlUNIT. V. TOTAL

1

Serviço defDesinsetização, para ,eliminar'e prevenir-a-piroliferaçao de^
mosquitos, formigas, baratas, e^outros insetos, aracnídeos,; quiòlópodese^
diplópodes, através.da utilização depuIverÍMdox«rg^irpl^^^ anna_^lhK-
adesiva e/oú outros produtos necessários; com baixa toxidade ao homem e
atendimento às normas ambientais vigentes.—"— - • . —

í! j
. }

ioooo
• j

' l

RSO, 55 R$ 13.000,00

2

Serviço deDesratização, eliminar e prevenir a proliferação deratos, através^
dautilização de produtos rodenticidás de 'efeito ecom sistemas de porta isças^.
normalizados; com baixa' tbxidade\aò homem' e atendimento às nonii^
ambientais vigentes". éa /•—

1 í. '*

/'/ í

t

• 20Ò00

^ \ '

• 1
R$0,65

I • !
i

R$ 13.000,00

3

Serviço de-Descupinização,'-parVeliminar/e prevenir a proliferação' de^
cupins e focos diversos nas ^eas '̂de "madèiramento,"a^oredos, mobiliários,
rnma nti1i7áç3n deprodutos ematendimèntò'às nornías"ambientais vigentes.'" 1 20000

^ !
^0,80 R$ 16.000,00

4
' ; V • -.1 • 'w y' ' j.

ServiçodeRoço.Roçadamanual(acada02Tneses),;--. mi, 1 4000" RSl.pO R$ 4.000,00

5
Serviço dei Capina. Capina manual do.Xterrend",^incluindo..serviçbs_ de.
Jardinagem (01 vezpormés). ' " ' /y'''

m^

» i

' 1000
» l

il •-
R$ 0,85

1 í

R$ 850,00

6
Serviço de Poda dê Árvores. Desmatamento, Deslocamento, Limpeza de
áreas d árvores de diâmetro até 03 m (a cada 02 meses).

m*- ij lòo
i; . " i

R$ 40,00
1 ;•

R$ 4.000,00

7 Serviço de Limpeza de Caixa d'água m' i ,550 R$ 7<00 R$ 40.700,00

8 Serviço de Limpeza de Cisterna m' ; 550 R$75,00 R$ 41.250,00

í . TOTAL - -- - iÍL.^1---"" RS 132.800,00
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