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6.    DAS PENALIDADES.    

6.1.     O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de
Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidas  no  Edital.

6.2.     É da competência do órgão gerenciador a
aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento
disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3.     O órgão participante deverá comunicar  ao
órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a
necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

7.    CONDIÇÕES GERAIS.    

7.1.    As condições gerais do execução, tais como os
prazos  de  execução  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 e/ou
Minuta de Contrato,.

7.2.    É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

7.3.     A  ata  de  realização  da  sessão  pública  do
pregão,  contendo  a  relação  dos  licitantes  que
aceitarem  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços
iguais  ao  do  licitante  vencedor  do  certame,  será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos
do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata
foi lavrada, que, depois  de lida e achada em ordem,
vai assinada pelas partes.

Coelho Neto (MA), 14 de julho de 2022

____________________________________________
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  PLANEJAMENTO  E
GESTÃO
Órgão gerenciador

____________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Participante

____________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão Participante

____________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E CIDADANIA
Órgão Participante

____________________________________________
 CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Fornecedor Registrado

CADASTRO DE RESERVA DA ARP Nº 041/2022
Prefeitura Municipal de Coelho Neto Registro de
Preços Eletrônico - 016/2022

ITEM 0002 - Serviço de Locação de (02) veículos tipo
Caminhão com toco com carroceria de madeira com
potência  mínima  de  130  HP,  motor  à  diesel,
capacidade  mínima  de  5  toneladas  de  fabricação
nacional,  não  inferior  a  2016,  dotado de  todos  os
equipamentos  de  segurança  exigidos  pelo  Código
Brasileiro  de  Trânsito  e  suas  alterações.  (02
UNIDADES  SEMAPF)  |  Valor:  15.400,00
Posição    Fornecedor    CPF/CNPJ    Tipo
1     LOCAR  EMPREENDIMENTOS  EIRELI   
 11.054.901/0001-82    EPP/SS

ITEM 0005 - Serviço de Locação de (01) veículo tipo
Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com
potência  mínima  de  130  HP,  motor  à  diesel,
capacidade  mínima  de  8  toneladas  de  fabricação
nacional,  dotado  de  todos  os  equipamentos  de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito
e suas alterações. (01 UNIDADE SEMAPF) | Valor:
8.200,00
Posição    Fornecedor    CPF/CNPJ    Tipo
1     LOCAR  EMPREENDIMENTOS  EIRELI   
 11.054.901/0001-82    EPP/SS

ITEM 0009 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo
Caminhonete cabine simples duas portas 4X4, com
carroceria de madeira com potência mínima de 100
HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de
fabricação nacional não inferior a 2016, dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo
Código  Brasileiro  de  Trânsito  e  suas  alterações.  |
Valor: 15.000,00 (CONT.)
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Posição    Fornecedor    CPF/CNPJ    Tipo
1     LOCAR  EMPREENDIMENTOS  EIRELI   
 11.054.901/0001-82    EPP/SS

ITEM 0010 - Serviço de Locação de (04) veículo tipo
Caminhonete cabine simples duas portas 4X4, com
carroceria de aço ou similar com potência mínima de
100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg
de fabricação nacional não inferior a 2016, dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. (02
UNIDADES  SEMAPF),  (02  UNIDADES  SEMED),  |
Valor: 24.000,00 (CONT.)
Posição    Fornecedor    CPF/CNPJ    Tipo
1     LOCAR  EMPREENDIMENTOS  EIRELI   
 11.054.901/0001-82    EPP/SS
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