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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CVP./V"03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 058/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0707001/2021

VALIDADE: 12(DOZE) MESES
Aos 28 dias do mês de setembro de 2021, o município de Trizidela do Vale (MA), por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação, com sede no Av. Deputado Carlos Melo, n° 1670,
Bairro Aeroporto, CEP n° 65.727-00-Trizideia do Vale/MA, inscrito no CNPJ sob o n° 03.157.791/000156, neste ato representado pela Sr.®. Maria Sônia Silva Abreu, Secretária Municipal de Educação
nomeada pela Portaria n° 01/2021 GP, de 04/01/2021, publicada em 04/01/2021, e em conformidade
com as atribuições que lhe foram delegadas;
Nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor; do Decreto Municipal n° 015, de 2019; do Decreto Municipal n° 028, de 2019; aplicandose. subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 1993. e as demais normas legais correlatas;
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para
Registro de Preços n® 017/2021, conforme Ata da Sessão Pública;
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa indicada e qualificadas nesta ATA. de
acordo com a classificação por ela alcançada, e nas quantidades cotadas, atendendo as condições
previstas no edital e em conformidade com as disposições a seguir;
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.0 objeto desta Ata é o registro de preços para eventual aquisição de VEÍCULOS, de interesse
da Administração Pública, especificado(s) no(s) item(ns) 1,2, 3. 4, 6, 7,8, 9, 10, 11 e 12 do Termo
de Referência, anexo 1 do edital de Pregão n° 017/2021, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.0 preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais
condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJN’'03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 27.967.465/0001-72, sediada na
Rodovia BR 316, N° 1996, Bairro Vila Olímpica, CEP: 65.300-970, Santa Inês/MA representada pelo Sr.
Paulo Gutemberg Aguiar Vieira, portador da Cédula de Identidade N° 0302147420055 SSP/MA e CPF:
043.178.463-90.
E-mail: emDorioemDreendimento@amail.com /Telefone:(98)98488-8498
ITEM
DO
T. R.

1

2

3

DESCRIÇÃO
Veículo automotor de passeio OKM.
Técnicas:
Especificações
Motorização 1.0, combustível FLEX
(álcool/gasolina), câmbio manual
de 5 marchas, tração dianteira,
direção elétrica e ar condicionado.
Ano corrente ou superior. Cor
Branco.
Veículo automotor OKM, tipo
PICKUP. Especificações Técnicas;
câmbio manual, cabine dupla com 4
portas, motor no mínimo 1.4,
arcombustível
FLEX,
condicionado, barra de proteção
nas portas, cintos de segurança
retráteis de 3 pontos com
regulagem de altura, direção
hidráulica, controle eletrônico de
estabilidade, controle de tração,
airbag
duplo
(motorista
e
passageiros) e abs com ebd,
ganchos para amarração de carga
na
caçamba,
volante
com
regulagem de altura, grade de
proteção
no
vidro
traseiro,
cilindrada mínima total (cc): 1350,
capacidade mínima da caçamba
(litros): 830, capacidade mínima do
tanque de combustíveis (litros): 48.
Dimensões mínimas: comprimento
do veículo (mm): 4.400; largura do
veículo (mm): 1.720. Altura do
veículo(mm): 1.550.
Veículo automotor OKM, tipo
PICKUP. Especificações Técnicas:
câmbio manual, cabine dupla com 4
portas, motor no mínimo 1.4,
arcombustível
FLEX,
condicionado, barra de proteção
nas portas, cintos de segurança
retráteis de 3 pontos com
regulagem de altura, direção
hidráulica, controle eletrônico de
estabilidade, controle de tração,
(motorista
e
airbag
duplo
passageiros) e abs com ebd,
ganchos para amarração de carga

UND.

VALOR
UNITÁRIO
QUANT.
REGISTRADO
R$

VALOR
TOTAL
REGISTRADO
R$

MARCA

UND

2

60.900,00

121.800,00

RENAULT
KWID

UND

4

96.000,00

384.000,00

FIAT
STRADA
ENDURENCE

UND

2

141.000,00

FIAT
STRADA 1.4
282.000.00 ENDURENCE
CD
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na
caçamba,
volante
com
regulagem de altura, grade de
proteção
no
vidro
traseiro,
cilindrada minima total (cc): 1350,
capacidade mínima da caçamba
(litros); 830, capacidade mínima do
tanque de combustíveis (litros): 48.
Dimensões mínimas: comprimento
do veículo (mm): 4.400; largura do
veículo (mm): 1.720. Altura do
veículo (mm): 1.550.
Veículo
automotor
adaptado,
CARACTERIZADO
(ostensivo),
com sinalizador acústico visual,
terminal móvel digital e grafismo,
modificado
para
policiamento
ostensivo, rádio AM/FM com player
de CD e entrada de USB, ou
multimídia,
adesivado
com
características de identificação a
serem determinado pelo órgão.
Grafismo:
Adesivaç4ão
por
completo
dos
veículos.
EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS:
Conjunto
sinalizador
acústico
visual. Lanterna central com
lâmpadas direcionais no teto do
veículo, localizado entre os bancos
dianteiros e traseiros, caso não seja
de linha de produção normal; Rádio
transceptor
VHF/FM,
móvel
instalado no painel de instrumento
da viatura, no local destinado ao
rádio AM/FM. A antena do rádio
deverá ser fixada ao centro do teto
da viatura de fomna que a guarnição
de vedação tenha o assentamento
total; Rádio transceptor VHF/FM,
móvel, com uma segunda caixa de
som, instalada no teto do veículo,
voltada para os ocupantes do carro.
Rádio Móvel: com software de
programação
e
cabo
de
programação do rádio móvel, com
todos os acessórios exigidos pelo
CONTRAN. Película de proteção
solar
(insulfilme)
conforme
legislação.
VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO
VAN
OKM.
Especificações
Técnicas: cor branca, com as
seguintes características mínimas:
tipo de combustível: diesel; ar
condicionado completo no veículo
(cabine do motorista e salão dos
passageiros): vidros e travas
elétricas; retrovisores elétricos;

UND

2

227.900,00

455.800,00

RENAULT
MASTER
L3H2 EXTRA
FURGÃO
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7

radio com entrada usb e bluetooth;
sistema de controle de óleo; portas
traseiras com janelas de vidro e
abertura IBO®; com insulfilmes nos
vidros laterais e traseiros, freios a
disco nas 4 rodas com abs; direção
hidráulica;
inviolabilidade
do
acesso ao tanque de combustível;
rodas em aço aro 16'; corrente de
distribuição no motor; caixa de
câmbio de 6 marchas no painel;
indicador de mudança de marcha;
tanque de combustível de no
mínimo 100 litros; iluminação
interna; faixas refletivas; isolamento
termo acústico teto e laterais;
tacógrafo; extintor de incêndio; duto
de ar condicionado completo no
veículo cabine do motorista e salão
bancos
dos
passageiros;
reclináveis com até 3 posições;
cortinas com saída emergência;
redinha para banco em todos os
bancos; 4 alto falante 6'; 2 alto
falantes de 6x9; com capacidade
para 16 pessoas (15 passageiros e
0 motorista);potência mínima de
130 cv a 3.500 rpm; torque 31,7
kgfm a 1.500 rpm; motor de 4
cilindros, 16 válvulas, resfriado a
água; tração dianteira; 3^ luz.
Veículo automotor tipo micro
ônibus para 21
passageiros.
Especificação técnica - Veículo
novo, zero Km; ano/modeio 2021
ou superior (o ano/modelo deve
corresponder, no mínimo, à data da
emissão da nota fiscal): Cor
Branca; Capacidade mínima de 21
ocupantes sentados + motorista;
Tipo
Combustível:
Diesel;
motorização com potência mínima
de 147 cv, injeção eletrônica;
mínimo de 05 marchas a frente e 01
à ré; ar-condicionado completo no
veículo(cabine do motorista e salão
dos
passageiros);
direção
hidráulica ou elétrica; Janelas com
vidros
fumês
móveis
com
guarnição; Sistema de freios ABS;
poltronas
modelo
rodoviária
reclinável; Cinto de segurança
abdominal para todas as poltronas;
inclusos itens de segurança e
bagageiro.
Veículo automotor tipo ônibus para
26 passageiros. Especificação
Técnica: características mínimas

UND

1

314.900.00

314.900,00

UND

2

414.900,00

829.800,00

MARCOPOL
O VOLARE
FLY 16

VOLARE V8
ATACK
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ano/modelo 2021 ou superior (o
ano/modelo deve corresponder, no
mínimo, à data da emissão da nota
fiscal): carro completo carroceria e
chassi integrado; capacidade de no
mínimo 26 passageiros + motorista;
ar condicionado completo do
veículo(cabine do motorista e salão
dos passageiros); defroster com
ventilação no painel; poltronas
individuais com cinto abdominal
para todos os passageiros; largura
das poltronas de no mínimo
860mm; assoalho antiderrapante;
porta
pacotes
interno
para
armazenamento de
mochilas;
janelas laterais com dois móveis e
cortinas em todas as janelas;
acesso ao posto do motorista
facilitado pelo rebaixamento do
capô do motor; direção hidráulica
ou elétrica; porta com acionamento
a ar externo e interno; motor com
potência de no mínimo 152 cv;
injeção eletrônica common rail ou
injeção eletrônica direta (dtc);
computador de bordo; rodado duplo
na traseira: sistema de batería de
24 volts composto por duas
baterias; rádio am/fm/mp3/usb
instalado: câmera de ré. sirene de
ré e retrovisores de manobra;
identificação padrão escolar nas
laterais e traseira; tanque de
combustível
com
capacidade
mínima de 150 litros de diesel;
combustível diesel s-10 tanque com
reservatório de uréia.
Veículo automotor tipo ônibus
escolar. Especificação Técnica:
com comprimento total máximo de
ll.OOOmm, capacidade de carga
útil líquida de no mínimo 4.000kg,
44
transportar
comportando
(quarenta e quatro) passageiros
adultos sentados ou 59 (cinquenta
e nove) estudantes sentados,
potência mínima 130cv, movido a
diesel.
Veículo automotor tipo PICK-UP
ADAPATADO PARA FUNERÁRIA.
Especificação Técnica: modelo ano
corrente ou superior: cabine
simples, duas portas, câmbio
manual: potência máxima de até 88
CV; combustível FLEX; freios ABS
com EBD; airbag duplo (motorista e
passageiro), ar condicionado.

f

UND

2

465.500,00

931.000,00

VOLARE V8
ESCOLAR

UND

1

114.960,00

114.960,00

FIAT
STRADA Cs
ENDURANCE
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direção hidráulica tanque de
combustível 551. Adaptação do
Veículo: Capota para carro fúne-bre
com divisórias em aço inox;
divisória inferior 220x98, divisória
superior 220x105 com cintos catracas para fixar a uma, iluminação
interna com neon e sensor de ré;
medidas internas 225x120 de altura
aproximadamente,
capota
fabricada em fibra de vidro e pintura
com tinta automotivo.

10

Veículo automotor tipo; veículo
ambulância UTI. Especificação
Técnica: tipo de carroceria: furgão
novo Okm. Ano/modelo mínimo;
2021/2021 ou superior. Entre eixos:
4,00 metros. Comprimento; 5,90
metros. Carga útil: 1.500 kg. Teto
alto. Motorização mínima 2.3 litros,
16 válvulas, 127 cv com diesel.
Câmbio manual de 6 marchas a
frente e 1 a ré. Preparação para
rádio com antena e alto-falantes.
Rádio com am/fm, leitor mp3,
entrada usb. Retrovisores externos
elétricos, airbag duplo (motorista e
passageiro). Barra de proteção nas
portas. Cintos de segurança
dianteiros laterais retrateis de 3
pontos com regulagem de altura.
Direção hidráulica. Iluminação no
compartimento de carga. Luz de
leitura. Rodas de aço estampado e
pneus 16 polegadas. Tomada 12v.
combustível: diesel. Tanque de
combustível com reversa: 80 litros.
Freios: dianteiro: disco ventilado;
traseiro: disco; com sistema abs. arcondicionado no veículo completo
e
motorista
do
(cabine

UND

1

224.900.00

224.900.00

RENAULT
MASTER
L3H2

compartimento do paciente). Brake
light. Faróis de neblina. Travas
dianteiros
Vidros
elétricas,
elétricos. Banco do motorista com
regulagem de altura. Películas
protetoras (insulfilme) nos vidros
seguindo legislação em vigor.
Transformação em ambulância uti tipo b. certificado de adequação à
trânsito.
de
legislação
AMBULÂNCIA: janela colada com
vidro de correr opacados na porta
lateral: Vidros opacados nas portas
de
traseiras;
Passagem
comunicação entre cabine e
ambulatório, confeccionada em
chapa de compensado naval
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revestida em fórmica texturizada;
Revestimento interno das laterais,
caixas de roda e teto em plástico
ABS; Piso revestido em lençol de
PVC de alta resistência; Isolação
termo acústica em poliestireno
expandido: Banco do médico tipo
poltrona com encosto de cabeça
integrado, dispositivo giratório e
com cinto de segurança abdominai,
instalado na cabeceira da maca; 01
(uma) maca com pés retráteis em
alumínio com colchonete, cintos de
segurança
e
sistema
de
travamento; Proteção em aço inox
nas áreas de descanso das rodas
da maca; Mobiliário interno na
lateral esquerda do salão composto
de
balcão com
local
para
dos
acondicionamento
equipamentos médicos, prancha de
remoção, bateria auxiliar e inversor;
Armário para 02 cilindros de
oxigênio;
Armário
superior
ocupando toda extensão da lateral
dotado de portas corrediças em
acrílico transparentes; Torre entre
armário superior e balcão composto
por 02 nichos com leve inclinação
para alocar maletas; todos os
móveis são confeccionados em
chapa de compensado naval e
revestido em fórmica texturizada e
sem quinas vivas, 01 banco tipo
baú para três lugares com cintos de
segurança, na lateral direita do
ambulatório, para guarda de
material de salvamento; Porta
lixeira: Régua de oxigênio de 03
pontos com fluxômetro, com
máscara nebulizador, aspirador e
umidificador; suporte duplo para
cilindros; 01 Ciiindro de oxigênio de
16 litros com válvula e manómetro;
Pega mão fixado no teto, em perfil
tubular revestido em PVC; suporte
para soro e piasma acoplado pega
mão; Sinaiizador tipo barra com
Leds de alto brilho, sirene eletrônica
(lOOW)de quatro tons e megafone;
06 (seis) sinalizadores puisantes
nas laterais de Leds na cor
vermelha: 02 (dois) sinalizadores
puisantes na traseira de Leds na
cor vermelha; Farol de embarque
traseiro: 05 (cinco) luminárias
internas de Leds de dupla
intensidade instaladas no teto.
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Veículo automotor tipo ambulância
simples de remoção. Especificação
Técnica:
Veículo
ambulância
adaptada simples remoção (tipo A)
- veículo utilitário cabine simples
tração dianteira, (ambulância de
simples remoção): zero quilômetro
(modelo e fabricação do ano);
combustível: gasolina, direção
condicionado
hidráulica
ar

11

completo no veículo (cabine do
motorista e compartimento do
paciente), potência mínima abtn de
88 cv. protetor de cárter. Equipada
como
ambulância
simples
remoção, baú na cor branca, vidros
vigia na porta traseira, temperado
com adesivo branco; janelas com
vidros opaco na lateral direita;
revestimento interno na cor branca,
01 maca com pés retrateis em
alumínio sobre rodízios giratórios,
cabeceira
móveis
com
três
reguiagens de altura, colchonete de
espuma de
poliuretano com
courvim
em
revestimento
automotivo,
dois
cintos
de
imobilização do paciente e sistema
de fixação ao assoalho tipo trava
engate rápido; banco tipo baú, para
três ocupantes com cintos de
segurança abdominais , almofada
de encosto e assento, instalada na
lateral esquerda do ambulatório;
suporte para cilindro de oxigênio;
cilindro de oxigênio de 03 litros com
manômetro; régua
tripla
de
oxigênio, composta de frasco de
aspiração, frasco de umidificação e
fluxograma; suporte para soro e
sangue; pega mão fixado no teto
em perfil tubular de alumínio 01
sinalizador visual tipo barra, com
módulos vermelhos e elemento
refletivo rotativo, composto de
sirene de um tom; 01 luminária
redonda com lâmpadas halógenas
instalada no teto com interruptor na
traseira do ambulatório; cabos
elétricos
superdimensionados,“antichamas’',
norma abnt; adesivos em vinil
vermelho “ambulância" invertido na
dianteira, calefação de todas as
arestas do piso e revestimento com
sealer de calefação de todas as
arestas do piso e revestimento com
I sealer
de
poliuretano;
ar

UND

2

109.000,00

218.000,00

FIAT
STRADA
PLUS CS 1.4
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condicionado completo no veículo
em
todos
os
repartimentos;
licenciamento e emplacamento e
demais itens exigidos por lei.
Veículo automotor tipo ambulância
simples de remoção. Especificação
Técnica: Veículo tipo pick-up cabine
simples, c/ tração 4x4, combustível
diesel, zero km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine, Freio d
(ABS.) nas quatro rodas, modelo do
ano da contratação ou do ano
posterior, adaptado p/ ambulância
de
SIMPLES
REMOÇÃO,
implementado d baú de alumínio
adaptado d portas traseiras. 0/
capacidade mín. de carga 1.000 kg.
Motor; Potência mín. 100 cv; d
todos os equipamentos de série
não especificados e exigidos pelo
CONTRAN; Snorkel p/ captação do
ar de admissão do motor e
diferencial; Capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no
total. Sist. Elétrico: Original do
veículo, d montagem de bateria
adicional mín. 100A. Independente
da
potência
necessária
do
alternador, não serão admitidos
altemadores menores que 120 A.
Inversor de corrente contínua (12V) UND
p/ alternada (110V) d capacidade
mín. de 1.000W de potência máx.
contínua, d onda senoidal pura.
Painel elétrico interno mín. de uma
régua integrada d no mín. 04
tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V
(potência máx. de 120 W),
interruptores d teclas do tipo
iluminadas; Iluminação natural e
artificial.
Sinalizador
Frontal
Secundário: barra linear frontal o
veículo semi embutido no defletor
frontal, 02 sinalizadores a LEDs em
cada lado da carenagem frontal da
ambulância na cor vemielha d
tensão de trabalho de 12 Vcc e
consumo nominal máx. de 1,0A por
sinalizador.02 Sinalizadores na
parte traseira na cor vermelha, d
frequência mín. de 90 flashes por
minuto, operando mesmo d as
portas
traseiras
abertas
e
permitindo a visualização da
sinalização de emergência no
trânsito, quando acionado, d lente
injetada
de
policarbonato.

1

235.000,00

235.000,00

CHEVROLET
S10CS LS

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, n" 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Valc-Maranhão
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resistente
a
impactos
e
descolorização d tratamento UV.
Sinalização acústica c/ amplificador
de potência mín. de 100 W RMS
@13,8 Vcc, mín. de 03 tons
distintos, sistema de megafone d
ajuste de ganho e pressão sonora a
01 metro no mín. 100 dB @13,8
Vcc; Sist. fixo de Oxigênio.
do
veículo
Ventilação
proporcionada por janelas e ar
condicionado
na
cabine
do
motorista e compartimento do
paciente.
Compartimento
do
motorista d o sist. original do
fabricante
do
chassi
ou
homologado pela fábrica p/ ar
condicionado,
ventilação,
aquecedor e desembaçador. PI o
compartimento do paciente original
do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica um sist. de
Ar Condicionado e ventilação
conforme o item 5.12 da NBR
14.561. Capacidade térmica do sist.
de
Ar
Condicionado
do
Compartimento traseiro d no mín.
30.000 BTUs. Cadeira do médico
retrátil ao lado da cabeceira da
maca. No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco
lateral escamoteável, tipo baú.
Maca retrátil ou biarticulada,
confeccionada em duralumínio; d
no mín. 1.800 mm de comprimento,
d sist. de elevação do tronco do
paciente em pelo menos 45 graus e
colchonete.
Design
interno:
Dimensiona o espaço interno da
ambulância, visando posicionar, de
forma acessível e prática, a maca,
bancos, equipamentos e aparelhos
a serem utilizados no atendimento
às vítimas. Pega-mão ou balaústre
vertical, junto a porta traseira
direita, p/ auxiliar no embarque, d
acabamento na cor amarela.
Armário lado esquerdo da viatura
tipo bancada p/ acomodação de
equipamentos,
p/
apoio
de
equipamentos e medicamentos:
Fornecimento de vinil adesivo p/
grafismo do veículo, composto por
(cruz da vida e SUS) e palavra
(ambulância) no capô, laterais e
vidros traseiros.
VALOR TOTAL

4.112.160,00
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA RUBRICA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os
quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão certificados
por ocasião de cada contratação.
3.2. ÓRGÃO GERENCIADOR:
ÓRGÃO GERENCIADOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO:02- Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0226 - Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO: 12-Educação
SUBFUNÇÃO: 361- Ensino Fundamental
PROGRAMA:0024 - Desenvolvimento da Rede de Ensino
PROJETO/ATIVIDADE: 2.041 - Manutenção das Atividades da Secretaria
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE: 0100000000- Recursos Ordinários
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
ÓRGÃO:02- Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
FUNÇÃO: 12-Educação
SUBFUNÇÃO: 361-Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0025-Transporte Escolar
PROJETO/ATIVIDADE: 1.011 - Aquisição de veículos para o Transporte Escolar
ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE: 0100000000- Recursos Ordinários
FONTE:0122000055- Trans. De Conv. Estado Vinc. à Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO:02- Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222- Secretaria Municipal de Assistência Social
FUNÇÃO: 08-Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral
PROGRAMA:0093- Administração Setorial
PROJETO/ATIVIDADE: 2.010 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE: 0100000000- Recursos Ordinários
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO:02- Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202- Fundo Municipal de Saúde
FUNÇÃO: 10- Saúde
SUBFUNÇÃO: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:0009- Programa de Ações e Serviços de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE: 1.007 - Aquisição de Ambulâncias e/ou veículos para Saúde
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE: 0102000000 - Receitas de Impostos e trans. Vinc. Saúde
FONTE: 0123000055-Trans. De Conv. Estados Vinc. à Saúde

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, n“ 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Valc-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA
ÓRGÃO:02- Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0230-Sec. Mun. Agricultura, Pecuária e Pesca
FUNÇÃO: 20- Agricultura
SUBFUNÇÃO: 122-Administração Geral
PROGRAMA: 0097-Administração Setorial
PROJETO/ATIVIDADE: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria
ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE: 0100000000- Recursos Ordinários
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ÓRGÃO:02- Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221 - Secretaria Municipal de Infraestruíura
FUNÇÃO: 26- Transporte
SUBFUNÇÃO: 782-Administração Geral
PROGRAMA:0050- Modernização e conservação de Bens Móveis
PROJETO/ATIVIDADE: 1.029- Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos em Geral
ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE: 0100000000- Recursos Ordinários
FONTE:0190000024 - Operações de Crédito Internas Outros
FONTE: 0123000055-Trans. De Conv. Estados Vinc. à Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ÓRGÃO:02- Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214- Secretaria Municipal de Segurança
FUNÇÃO: 06- Segurança Pública
SUBFUNÇÃO: 181-Policiamento
PROGRAMA: 0105- Segurança Municipal
PROJETO/ATIVIDADE: 2.186 - Manutenção da Secretaria de Segurança
ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE:0100000000- Recursos Ordinários
4. CLÁUSULA QUARTA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
4.1.

Do órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

ITEM
DO
T. R.

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

2

Veículo automotor OKM, tipo PICKUP.
Especificações Técnicas: câmbio manual,
cabine dupla com 4 portas, motor no mínimo
1.4, combustível FLEX, ar-condicionado,
barra de proteção nas portas, cintos de
segurança retráteis de 3 pontos com
regulagem de altura, direção hidráulica,
controle eletrônico de estabilidade, controle
de tração, airbag duplo (motorista e
passageiros) e abs com ebd, ganchos para
amarração de carga na caçamba, volante
com regulagem de altura, grade de proteção
no vidro traseiro, cilindrada mínima total
(cc): 1350, capacidade mínima da caçamba

UND

2

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO
R$

96.000,00

VALOR
TOTAL
REGISTRADO
R$

192.000,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, n“ 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: ^Tvw.trizídeíadovale.ma.gov.br
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4

6

7

(litros): 830, capacidade mínima do tanque
de combustíveis (litros): 48. Dimensões
mínimas: comprimento do veículo (mm):
4.400: largura do veículo(mm): 1.720. Altura
do veículo (mm): 1.550.
VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OKM.
Especificações Técnicas: cor branca, com
as seguintes características mínimas: tipo
de combustível: diesel; ar condicionado
completo no veículo (cabine do motorista e
salão dos passageiros); vidros e travas
elétricas; retrovisores elétricos; radio com
entrada usb e bluetooth; sistema de controle
de óleo; portas traseiras com janelas de
vidro e abertura 180°; com insuifilmes nos
vidros laterais e traseiros, freios a disco nas
4 rodas com abs; direção hidráulica;
inviolabilidade do acesso ao tanque de
combustível: rodas em aço aro 16'; corrente
de distribuição no motor; caixa de câmbio de
6 marchas no painel; indicador de mudança
de marcha; tanque de combustível de no
mínimo 100 litros; iluminação interna; faixas
refletivas; isolamento termo acústico teto e
laterais; tacógrafo; extintor de incêndio; duto
de ar condicionado completo no veículo
cabine do motorista e salão dos
passageiros; bancos reclináveis com até 3
posições; cortinas com saída emergência;
redinha para banco em todos os bancos; 4
alto falante 6'; 2 alto falantes de 6x9; com
capacidade para 16 pessoas (15
passageiros e o motorista);potência mínima
de 130 cv a 3.500 rpm; torque 31,7 kgfm a
1.500 rpm; motor de 4 cilindros, 16 válvulas,
resfriado a água; tração dianteira: 3° luz.
Veículo automotor tipo micro-ônibus para 21
passageiros. Especificação técnica
Veiculo novo,zero Km; ano/modelo 2021 ou
superior (o ano/modelo deve corresponder,
no mínimo, à data da emissão da nota
fiscal): Cor Branca; Capacidade mínima de
21 ocupantes sentados + motorista; Tipo
Combustível: Diesel; motorização com
potência mínima de 147 cv, injeção
eletrônica; mínimo de 05 marchas a frente e
01 à ré; ar-condicionado completo no
veículo (cabine do motorista e salão dos
passageiros); direção hidráulica ou elétrica;
Janelas com vidros fumês móveis com
guarnição; Sistema de freios ABS; poltronas
modelo rodoviária reclinável; Cinto de
segurança abdominal para todas as
poltronas; inclusos itens de segurança e
bagageiro.
Veículo automotor tipo ônibus para 26
passageiros.
Especificação
Técnica:
características mínimas ano/modelo 2021
ou
superior (o
ano/modelo
deve
corresponder, no mínimo, à data da emissão
da nota fiscal); carro completo carroceria e
chassi integrado; capacidade de no mínimo
26 passageiros + motorista: ar condicionado
completo do veículo (cabine do motorista e
salão dos passageiros); defroster com

UND

2

227.900,00

455.800,00

UND

1

314.900,00

314.900,00

UND

2

414.900,00

829.800,00

RENAULT
MASTER L3H2
EXTRA
FURGÃO

Endereço; Av. Deputado Carlos Melo, n” 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Valc-Maranhâo
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8

ventilação no painel; poltronas individuais
com cinto abdominal para todos os
passageiros; largura das poltronas de no
mínimo 860mm; assoalho antiderrapante;
porta pacotes interno para armazenamento
de mochilas; janelas laterais com dois
móveis e cortinas em todas as janelas;
acesso ao posto do motorista facilitado pelo
rebaixamento do capô do motor; direção
hidráulica
ou
elétrica;
porta
com
acionamento a ar externo e interno; motor
com potência de no mínimo 152 cv; injeção
eletrônica common rail ou injeção eletrônica
direta (dtc); computador de bordo; rodado
duplo na traseira; sistema de bateria de 24
volts composto por duas baterias; rádio
am/fm/mp3/usb instalado; câmera de ré,
sirene de ré e retrovisores de manobra;
identificação padrão escolar nas laterais e
traseira; tanque de combustível com
capacidade mínima de 150 litros de diesel;
combustível diesel s-10 tanque com
reservatório de ureia.
Veículo automotor tipo ônibus escolar.
Especificação Técnica; com comprimento
total máximo de ll.OOOmm, capacidade de
carga útil líquida de no mínimo 4.000kg,
comportando transportar 44 (quarenta e
quatro) passageiros adultos sentados ou 59
(cinquenta e nove) estudantes sentados,
potência mínima 130cv, movido a diesel.
VALOR TOTAL

2

UND

465.500,00

VOLARE V8
ESCOLAR

931.000,00

2.723.500,00

4.2. São Órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
ITEM
DO
T. R.

2

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

Veículo automotor OKM. tipo PICKUP.
câmbio
Especificações Técnicas:
manual, cabine dupla com 4 portas,
motor no mínimo 1.4, combustível
FLEX, ar-condicionado, bana de
proteção nas portas, cintos de
segurança retráteis de 3 pontos com
regulagem de altura, direção hidráulica,
controle eletrônico de estabilidade,
controle de tração, airbag duplo
(motorista e passageiros) e abs com
ebd, ganchos para amamação de carga
na caçamba, volante com regulagem de
altura, grade de proteção no vidro
traseiro, cilindrada mínima total (cc):
1350, capacidade mínima da caçamba
(litros): 830, capacidade mínima do
tanque de combustíveis (litros): 48.
Dimensões mínimas: comprimento do
veículo ímm): 4.400; largura do veículo

UND

2

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO
R$

96.000.00

VALOR TOTAL
REGISTRADO
R$

192.000,00

MARCA

FIAT
STRADA
ENDURENCE

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, n“ 1670- Bairro Aeroporto- Trizidcla do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ina.iiov.br

14

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0707001/2021
FLS.
RUB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
C/VP/iV"03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(mm); 1.720. Altura do veiculo (mm):
1.550.
VALOR TOTAL

192.000,00

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Segurança
ITEM
DO
T. R.

descriçAo

3

Veículo automotor OKM, tipo PICKUP.
Especificações Técnicas: câmbio manual,
cabine dupla com 4 portas, motor no mínimo
1.4, combustível FLEX, ar-condicionado,
barra de proteção nas portas, cintos de
segurança retráteis de 3 pontos com
regulagem de altura, direção hidráulica,
controle eletrônico de estabilidade, controle
de tração, airbag duplo (motorista e
passageiros) e abs com ebd, ganchos para
amarração de carga na caçamba, volante
com regulagem de altura, grade de proteção
no vidro traseiro, cilindrada mínima total
(cc); 1350, capacidade mínima da caçamba
(litros): 830, capacidade mínima do tanque
de combustíveis (litros): 48. Dimensões
mínimas: comprimento do veículo (mm):
4.400; largura do veículo(mm): 1.720. Altura
do veículo (mm): 1.550. Veículo automotor
adaptado, CARACTERIZADO (ostensivo),
com sinalizador acústico visual, terminal
móvel digital e grafismo, modificado para
policiamento ostensivo, rádio AM/FM com
player de CD e entrada de USB, ou
multimídia, adesivado com características
de identificação a serem determinado pelo
órgão. Grafismo: Adesivaç4ão por completo
EQUIPAMENTOS
veículos.
dos
ACESSÓRIOS:
E
OBRIGATÓRIOS
Conjunto sinalizador acústico visual.
Lanterna central com lâmpadas direcionais
no teto do veiculo, localizado entre os
bancos dianteiros e traseiros, caso não seja
de linha de produção normal; Rádio
transceptor VHF/FM, móvel instalado no
painel de instrumento da viatura, no local
destinado ao rádio AM/FM. A antena do
rádio deverá ser fixada ao centro do teto da
viatura de forma que a guarnição de
vedação tenha o assentamento total; Rádio
transceptor VHF/FM, móvel, com uma
segunda caixa de som, instalada no teto do
veiculo, voltada para os ocupantes do carro.
Rádio Móvel: com software de programação
e cabo de programação do rádio móvel, com
todos os acessórios exigidos pelo
CONTRAN. Película de proteção solar
(insulfilme)conforme legislação.
VALOR TOTAL

UND.

QUANT.

UND

2

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO
R$

141.000,00

VALOR
TOTAL
REGISTRADO
R$

282.000,00

MARCA

FIAT STRADA
1.4
ENDURENCE
CD

282.000,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, n" 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
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ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca
ITEM
DO
T. R.

1

DESCRIÇÃO
Veículo automotor de passeio OKM.
Especificações Técnicas: Motorização 1.0,
combustível FLEX {álcool/gasolina), câmbio
manual de 5 marchas, tração dianteira,
direção elétrica e ar condicionado. Ano
corrente ou superior. Cor Branco.
VALOR TOTAL

UND.

QUANT.

UND

2

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO
R$

VALOR
TOTAL
REGISTRADO
R$

MARCA

RENAULT
KWID

121.800,00

60.900,00

121.600,00

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social
ITEM
DO
T. R.

9

DESCRIÇÃO
Veículo
automotor tipo
PICK-UP
ADAPATADO
PARA
FUNERÁRIA.
Especificação Técnica: modelo ano
corrente ou superior; cabine simples, duas
portas, câmbio manual: potência máxima
de até 08 CV; combustível FLEX; freios
ABS com EBD; airbag duplo (motorista e
passageiro), ar condicionado, direção
hidráulica tanque de combustível 551.
Adaptação do Veículo; Capota para carro
fúne-bre com divisórias em aço inox;
divisória inferior 220x98, divisória superior
220x105 com cintos catra-cas para fixar a
uma, iluminação interna com neon e
sensor de ré; medidas internas 225x120
de altura aproximadamente, capota
fabricada em fibra de vidro e pintura com
tinta automotivo.
VALOR TOTAL

UND.

QUANT.

UND

1

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO
R$

VALOR
TOTAL
REGISTRADO
R$

114.960,00

114.960,00

MARCA

FIAT
STRADA Cs
ENDURANCE

114.960,00

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Fundo Municipal de Saúde
ITEM
DO
T. R.

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

10

Veículo automotor tipo: veículo ambulância
UTI. Especificação Técnica; tipo de carroceria;
furgão novo Okm. Ano/modelo mínimo:
2021/2021 ou superior. Entre eixos: 4.00
metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga útil:
1.500 kg. Teto alto. Motorização mínima 2.3
litros, 16 válvulas. 127 cv com diesel. Câmbio
manual de 6 marchas a frente e 1 a ré.
Preparação para rádio com antena e altofalantes. Rádio com am/fm, leitor mp3,
entrada usb. Retrovisores externos elétricos,
airbag duplo (motorista e passageiro). Barra
de proteção nas portas. Cintos de segurança
dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com

UND

1

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO
R$

224.900,00

VALOR
TOTAL
REGISTRADO
R$

224.900.00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, n" 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Valc-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trízideladovale.ma.goy.br
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regulagem de altura. Direção hidráulica.
Iluminação no compartimento de carga. Luz
de leitura. Rodas de aço estampado e pneus
16 polegadas. Tomada 12v. combustível:
diesel. Tanque de combustível com reversa:
80 litros. Freios: dianteiro: disco ventilado:
traseiro: disco; com sistema abs. arcondicionado no veículo completo (cabine do
motorista e compartimento do paciente).
Brake light. Faróis de neblina. Travas
elétricas. Vidros dianteiros elétricos. Banco do
motorista com regulagem de altura. Películas
protetoras (insulfilme) nos vidros seguindo
legislação em vigor. Transformação em
ambulância uti - tipo b. certificado de
adequação à legislação de trânsito.
AMBULÂNCIA: janela colada com vidro de
correr opacados na porta lateral; Vidros
opacados nas portas traseiras; Passagem de
comunicação entre cabine e ambulatório,
confeccionada em chapa de compensado
naval revestida em fórmica texturizada;
Revestimento interno das laterais, caixas de
roda e teto em plástico ABS;Piso revestido em
lençol de PVC de alta resistência; Isolaçâo
tenno acústica em poliestireno expandido;
Banco do médico tipo poltrona com encosto
de cabeça integrado, dispositivo giratório e
com cinto de segurança abdominal, instalado
na cabeceira da maca; 01 (uma) maca com
pés retráteis em alumínio com colchonete,
cintos de segurança e sistema de travamento;
Proteção em aço inox nas áreas de descanso
das rodas da maca; Mobiliário interno na
lateral esquerda do salão composto de balcão
com local para acondicionamento dos
equipamentos médicos, prancha de remoção,
batería auxiliar e inversor; Armário para 02
cilindros de oxigênio; Armário superior
ocupando toda extensão da lateral dotado de
portas corrediças em acrílico transparentes;
Torre entre armário superior e baicâo
composto por 02 nichos com leve inclinação
para alocar maletas: todos os móveis são
confeccionados em chapa de compensado
naval e revestido em fórmica texturizada e
sem quinas vivas. 01 banco tipo baú para três
lugares com cintos de segurança, na lateral
direita do ambulatório, para guarda de
material de salvamento; Porta lixeira; Régua
de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro, com
e
máscara
nebulizador,
aspirador
umidificador; suporte duplo para cilindros: 01
Cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e
manómetro; Pega mão fixado no teto, em
perfil tubular revestido em PVC; suporte para
soro e plasma acoplado pega mao;
Sinalizador tipo ban^ com Leds de alto brilho,
sirene eletrônica (lOOW) de quatro tons e
megafone; 06 (seis) sinalizadores pulsantes
nas laterais de Leds na cor vermelha; 02(dois)
sinalizadores pulsantes na traseira de Leds na
cor vermelha: Farol de embarque traseiro; 05
(cinco) luminárias internas de Leds de dupla
intensidade instaladas no teto^
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Veículo automotor tipo ambulância simples de
remoção. Especificação Técnica; Veículo
ambulância adaptada simples remoção (tipo
A) ● veículo utilitárío cabine simples tração
dianteira, (ambulância de simples remoção):
zero quilômetro (modelo e fabricação do ano);
combustível: gasolina, direção hidráulica, ar
condicionado completo no veículo (cabine do
motorista e compartimento do paciente),
potência mínima abtn de 88 cv. protetor de
cárter. Equipada como ambulância simples
remoção, baú na cor branca, vidros vigia na
porta traseira, temperado com adesivo
branco; janelas com vidros opaco na lateral
direita; revestimento interno na cor branca, 01
maca com pés retrateis em alumínio sobre
rodízios giratórios, cabeceira móveis com três
regulagens de altura, colchonete de espuma
de poliuretano com revestimento em courvim
automotivo, dois cintos de imobilização do
paciente e sistema de fixação ao assoalho tipo
trava engate rápido; banco tipo baú, para três
ocupantes com cintos de segurança
UND
11
abdominais , almofada de encosto e assento,
instalada na lateral esquerda do ambulatório;
suporte para cilindro de oxigênio; cilindro de
oxigênio de 03 litros com manômetro; régua
tripla de oxigênio, composta de frasco de
aspiraçao. frasco de umidrficaçâo e
fluxograma; suporte para soro e sangue; pega
mão fixado no teto em perfil tubular de
alumínio 01 sinalizador visual tipo barra, com
módulos vermelhos e elemento refletivo
rotativo, composto de sirene de um tom; 01
luminária redonda com lâmpadas halógenas
instalada no teto com interruptor na traseira do
elétricos
cabos
ambulatório;
norma
superdimensionados,‘antichamas",
abnt; adesivos em vinil vermelho “ambulância”
invertido na dianteira, calefação de todas as
arestas do piso e revestimento com sealer de
calefação de todas as arestas do piso e
revestimento com sealer de poliuretano; ar
condicionado completo no veículo em todos
e
licenciamento
os
repartimentos;
emplacamento e demais itens exigidos por lei.
Veículo automotor tipo ambulância simples de
remoção. Especificação Técnica: Veículo tipo
pick-up cabine simples, d tração 4x4,
combustível diesel, zero km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine. Freio d (ABS.) nas
quatro rodas, modelo do ano da contratação
ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância
de SIMPLES REMOÇÃO, implementado d
baú de alumínio adaptado d portas traseiras.
12
C/ capacidade mín. de carga 1.000 kg. Motor; UND
Potência mín. 100 cv; d todos os
equipamentos de série não especificados e
exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação
do ar de admissão do motor e diferencial;
Capacidade volumétrica não inferior a 5,5
metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original
do veículo, d montagem de bateria adicional
min. 100A. Independente da potência
necessária do alternador, não serão admitidos

2

1

109.000,00

235.000,00

218.000,00

235.000.00
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allemadores menores que 120 A. Inversor de I
corrente continua(12V) p/ alternada (110V)c/
capacidade mín. de 1.000W de potência máx.
continua, d onda senoidal pura. Painel
elétrico interno mín. de uma régua integrada d
no mín. 04 tomadas, sendo 02 tripolares
{2P+T)de 110 Vca e 02 p/12 V (potência máx.
de 120 W), interruptores d teclas do tipo
iluminadas; Iluminação natural e artificial.
Sinaiizador Frontal Secundário: barra linear
frontal o veículo semi embutido no defletor
frontal, 02 sinaiízadores a LEDs em cada lado
da carenagem frontal da ambulância na cor
vermelha d tensão de trabalho de 12 Vcc e
consumo nominal máx. de 1,0A por
sinali2ador.02 Sinalizadores na parte traseira
na cor vermelha, d frequência mín. de 90
flashes por minuto, operando mesmo d as
portas traseiras abertas e permitindo a
visualização da sinalização de emergência no
trânsito, quando acionado, d lente injetada de
policarbonato, resistente a impactos e
descolorização d tratamento UV. Sinalização
acústica d amplificador de potência mín. de
100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 03 tons
distintos, sistema de megafone d ajuste de
ganho e pressão sonora a 01 metro no mín.
100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio.
Ventilação do veículo proporcionada por
janelas e ar condicionado na cabine do
motorista e compartimento do paciente.
Compartimento do motorista d o sist. original
do fabricante do chassi ou homologado pela
fábrica p/ ar condicionado, ventilação,
aquecedor
e
desembaçador. PI 0
compartimento do paciente original do
fabricante do chassi ou homologado pela
fábrica um sist. de Ar Condicionado e
ventilação conforme o item 5.12 da NBR
14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar
Condicionado do Compartimento traseiro d no
mín. 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil
ao lado da cabeceira da maca. No salão de
atendimento, paralelamente à maca. um
banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca
retrátil ou biarticulada, confeccionada em
duraluminio; d no mín. 1.800 mm de
comprimento, d sist. de elevação do tronco do
paciente em pelo menos 45 graus e
colchonele. Design Interno: Dimensiona o
espaço interno da ambulância, visando
posicionar, de fornia acessível e prática, a
maca. bancos, equipamentos e aparelhos a
serem utilizados no atendimento às vítimas.
Pega-mâo ou balaústre vertical, junto a porta
traseira direita, p/ auxiliar no embarque, d
acabamento na cor amarela. Armário lado
esquerdo da viatura tipo bancada p/
acomodação de equipamentos, p/ apoio de
e
medicamentos;
equipamentos
Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do
veículo, composto por (cnjz da vida e SUS)e
palavra (ambulância)no capô, laterais e vidros
traseiros.
VALOR TOTAL

P-

677.900,00
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4.3. São participantes os seguintes órgãos, que manifestaram sua concordância com o objeto a ser
licitado, mediante o procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP) anexado a este Edital,
ou de forma direta a previa, e que formalizaram estes atos, conforme os documentos aprovados
pela autoridade competente, também anexados ao processo administrativo, nas quantidades e
condições especificadas no termo de referência:
4.4. São competência do órgão participante:
a) Tomar conhecimento da ata de registro de preços, inclusive de eventuais alterações, para o
correto cumprimento de suas disposições;
b) Aplicar garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
5. CLÁUSULA QUINTA - DA ADESÃO À ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
5.1. A adesão à ata por órgãos não participantes seguirá o seguinte procedimento.
5.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas no decreto municipal e na Lei n° 8.666, de 1993.
5.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrente da adesão, desde
que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
5 3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este Item não poderão exceder, por
órgãos ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
5.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que vierem a aderir a ata.
5.4.1. Após a autorização do órgão gerenciador, caberá ao órgão não participante efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observando-se o prazo de vigência da
ata.
5.4.2. Cabe ao órgão não participante realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento por
parte do fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprinnento das
cláusulas contratuais relativas às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciado.
5.4.3. Faculta-se aos órgãos ou entidades municipais, a adesão a esta ata de registro de preços.
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5.4.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se de que a
contratação atende aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.
6. CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, nos termos do que dispõe o inciso III do § 3° do artigo 15 da Lei n° 8.666 de 1993.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
7.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s)fornecedor(es).
7.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
7.4.0 fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original, (suprir o item quando inexistirem outros
fornecedores classificados registrados na ata).
7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
7.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem apiicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; e
7.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
7.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
7.7.0 registro do fornecedor será cancelado quando:
7.7.1. Descumpriras condições da ata de registro de preços;
7.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
7.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
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7.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgãos participantes.
7.8.0 cancelamento de registro, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado
0 contraditório e a ampla defesa.
7.9.0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
7.9.1. Por razão de interesse público; ou
7.9.2. A pedido do fornecedor.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA DAS EMPRESAS LICITANTES
8.1. Aceitam cotar os bens objeto desta Ata de Registro de Preços com preços iguais ao do licitante
vencedor do Pregão Presencial n° 017/2021, do município de Trizidela do Vale, na sequência da
classificação do certame, os seguintes fornecedores:
INFORMAÇÕES
PARA CONTATO
(email, telefone, etc)
MABELÉ COMERCIO DE VElCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n“ 35.457.127/0001-19, sediada na Av.
Santos Dumont, N° 1883, Centro, CEP:42.702-400, Lauro de Freitas/BA representada pela Sra. Camile Vianna
Freitas, portadora da Cédula de Identidade N® 822091208 SSP/BA e CPF: 928.915.865-49.
Email: contato@mabeleveiculos.com.br /mabe!e@mabeleveiculos.com.br
Telefone:(71)2137-8851
FORNECEDOR

CNPJ

ENDEREÇO

REPRESENTANTE

9. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência ANEXO AO EDITAL.
9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
0 acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
9.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a
esta Ata de Registro de Preços.
9.4. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do
Decreto Municipal n“ 28, de 2019, do Decreto Municipal n° 015, de 2019, da Lei n® 8.078, de 1990Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n° 123, de 2006, Lei Complementar 147,
de 2014 e da Lei n® 8.666. de 1993, subsidiariamente.
9.5. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca de Pedreiras/MA, com
exclusão de qualquer outro.
9.6. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor,
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que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes (se houver).

Município de Trizidela do Vale (MA), 28 de setembro de 2021.
W
Maria Séoíâ^ilva Abreu
Sec. Mun. de Educação
Portaria n°01/2021-GP
Representante do Órgão

PG AGUIAR VIEIRA
EIRELl:27967465000172

Assinado formè diQiUl pofPG AGUIAR VIEIRA EIRELJJ7967465000172
DN:C4R.oelCP-Braul «.^MA,l>SanU Ina.ou>AC SOLUTI MuWpla v5,
Ou=s20937130000162, ou=Prcicr>cl»l.<xj.Ccrtlficado PJ A1,CB»P G
AGUIAR VIEIRA EIREU:2796746S000172
Osdos;3021.09^0 1453:31 -03'00'

P G AGUIAR VIEIRA EIRELI
CNPJ sob n® 27.967.465/0001-72.
Paulo Gutemberg Aguiar Vieira
CPF: 043.178.463-90.
Representante da Empresa
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CERTIDÃO DE AFIXIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO
PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021

Atendendo a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, em especial ao Princípio da
Publicidade, certifico para os devidos fins, que o “ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021, foi afixado no quadro de avisos
desta Prefeitura Municipal na presente data.

99

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão,
em 28 de setembro de 2021.

Cristiahe Cruz de Freitas
CPF: 013.801.323-39
Setor de Publicação
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EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 058/2021
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0707001/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 058/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
0707001/2021. Município de Trizidela do Vale - MA/ Secretaria Municipal de
Educação, inscrito no CNPJ sob n° 03.157.791/0001-56 e a Empresa: P G AGUIAR
VIEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 27.967.465/0001-72. OBJETO; REGISTRO
DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de veículos de interesse da
Administração Municipal do município de Trizidela do Vale (MA). PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contado a partir da data de sua publicação.
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 017/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Federal n° 10.520/2002.
DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2021. SIGNATÁRIOS: Trizidela do
Vale MA / Secretaria Municipal de Educação representada pela senhora Maria
Sônia Silva Abreu; como Gerenciadora a empresa: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob n° 27.967.465/0001-72, sediada na Rodovia BR 316, N° 1996,
Bairro Vila Olímpica. CEP: 65.300-970, Santa Inês/MA representada pelo Sr. Paulo
Gutemberg Aguiar Vieira, portador da Cédula de Identidade N° 0302147420055
SSP/MAe CPF: 043.178.463-90. r Colocada nos itens: 1. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
e 12. Valor total de R$ 4.112.160,00 (quatro milhões cento e doze mil cento e
sessenta reais), como detentora do Registro de Preços.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, ns 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP; 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPACHO ENCAMINHANDO ARQUIVOS EM MÍDIA PARA
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

DA:
Secretaria Municipal de Educação
PARA:
Setor de Tecnologia da Informação

ASSUNTO:
Encaminho a mídia contendo EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços n*" 017/2021, para as
providencias cabíveis.
Maria S^ia Silva Abreu
Secretaria iunifii^aT^ Educação

Endereço; Av. Deputado Carlos Melo, n^ 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ N” 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CERTIDÃO DE AFIXIÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021

Atendendo a Lei rf 8.666/93 e suas alterações, em especial ao Princípio da
Publicidade, certifico para os devidos fins, que o EXTRATO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS” na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021, foi
afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão,
em 28 de setembro de 2021.

Cristiaije^ruz de Freitas
CPF: 013.801.323-39
Setor de Publicação

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, n" 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhâo
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideiadovale.ma.gov.br
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TERCEIROS

Ano 8 - Edição N° 1060 de 29 de Setembro de 2021

o QUE É O DIÁRIO OFICIAL?
É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO É
ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE QUE TEM COMO FINALIDADE MOSTRAR QUE O
PODER PÚBLICO DEVE AGIR COM A MAIOR TRANSPARÊNCIA POSSÍVEL, PARA QUE /
POPULAÇÃO TENHA O CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS ATUAÇÕES E DECISÕES.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EXTRATO DA ATA
DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO
PREGÃO PRESENCIAL - EXTRATO DA ATA DE
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO
PRESENCIAL:058/2021
EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS N“ 058/2021
DO PREGÃO PRESENCIAL N® 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 0707001/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 058/2021.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N®
0707001/2021.
Município de Trizidela do Vale- MA/ Secretaria Municipal de
Educação, inscrito no CNPJ sob n° 03.157.791/0001-56 e a
Empresa: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ
sob n® 27.967.465/0001-72. OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS para eventual e futura aquisição de veículos de
interesse da Administração Municipal do município de
Trizidela do Vale (MA). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses contado a partir da data de sua publicação.
MODALIDADE:
017/2021.
Pregão
Presencial
n®
FUNDAMENTO LEGAL; Lei Federal n® 8.666/93 e suas
posteriores alterações e Lei Federal n® 10.520/2002. DATA
DA
ASSINATURA
28 de setembro de 2021.
SIGNATÁRIOS: Trizidela do Vale - MA / Secretaria
Municipal de Educação representada pela senhora Maria
Sônia Silva Abreu; como Gerenciadora a empresa: P G
AGUIAR VIEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n®
27.967.465/0001-72, sediada na Rodovia BR 316, N® 1996,
Bairro Vila Olímpica, CEP: 65.300-970, Santa Inês/MA
representada pelo Sr. Paulo Gutemberg Aguiar Vieira,
portador da Cédula de Identidade N® 0302147420055
SSP/MA e CPF: 043.178.463-90. V Colocada nos Itens; 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 10, 11 e 12. Valor total de R$
4.112.160,00 (quatro milhões cento e doze mil cento e
sessenta reais), como detentora do Registro de Preços.

município de Trizidela do Vale (MA). PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contado a partir da data de
sua publicação. MODALIDADE; Pregão Presencial n®
017/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n® 8.666/93
e suas posteriores alterações e Lei Federal n° 10.520/2002.
DATA DA ASSINATURA 29 de setembro de 2021.
SIGNATÁRIOS: Trizidela do Vale - MA / Secretaria
Municipal de Educação representada pela senhora Maria
Sônia Silva Abreu; como Gerenciadora a empresa:
MABELÉ COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, inscrita no
CNPJ sob n° 35.457.127/0001-19, sediada na Av. Santos
Dumont, N° 1883, Centro. CEP: 42.702-400, Lauro de
Freitas/BA representada pela Sra. Camile Vianna Freitas,
portadora da Cédula de Identidade N° 822091208 SSP/BA e
CPF: 928.915.865-49. V Colocada no item: 5. Valor total
de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais),
como detentora do Registro de Preços.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EXTRATO DA ATA
DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO
PREGÃO PRESENCIAL - EXTRATO DA ATA DE
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO
PRESENCIAL:059/2021
EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS N® 059/2021
DO PREGÃO PRESENCIAL N® 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 0707001/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 059/2021.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N®
0707001/2021.
Município de Trizidela do Vale- MA/ Secretaria Municipal de
Educação, inscrito no CNPJ sob n® 03.157.791/0001-56 e a
Empresa: MABELÊ COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob n® 35.457.127/0001-19. OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição
de veículos de interesse da Administração Municipal do

CPF:

aDOM
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