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CHEFE DE GABINETE

PORTARIA

PORTARIA Nº 136-GAB, DE 20 DE JUNHO DE 2022.

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS,

Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe

são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Lei

Municipal nº 050, de 24 de dezembro de 2020, 

RESOLVE:   Art. 1º– Nomear o Senhor JOSÉ

GUIMARÃES BANDEIRA CIQUEIRA, brasileiro,

portador da Carteira de Identidade nº 033378762007-3

SSP/MA e CPF nº 704.506.093-91, para ocupar o cargo de

Diretor de Divisão de Eventos e Atividades Festivas,

vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e

Turismo. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de

sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de

junho de 2022, revogando-se as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES

ALTOS-MA, 20 DE JUNHO DE 2022.   DOMINGOS

PINHEIRO CIRQUEIRA Prefeito Municipal  

Publicado por: Paulo de Oliveira Araújo

Código identificador: gls8uxumyy20220627120631

EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022 - CMDCA

    O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente – CMDCA, neste ato, representado pela Sra.

MARIA LAIZE NERES CARDOSO – Presidente e pelo

Sr. CLAILTON DA SILVA SOUSA - Secretário

Executivo, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei

Municipal nº 058, de 22 de outubro de 2021, e 

CONSIDERANDO o Requerimento do Conselheiro Tutelar

Fernando Pereira de Sousa, devidamente assinado e

protocolado no CMDCA, em 23/06/2022, às 09h21min,

informando sua Renúncia do cargo de Conselheiro Tutelar

para exercer função pública em outro cargo; 

CONSIDERANDO que a vaga em aberto do Conselho

Tutelar deverá ser preenchida com a imediata convocação

do respectivo suplente;   RESOLVE        Art. 1º - Acatar

nos termos do inciso II, art. 66, da Lei Municipal nº 058, de

22 de outubro de 2021, o pedido formalizado de Renúncia

do  Cargo de Conselheiro Tutelar de FERNANDO

PEREIRA DE SOUSA.   Art. 2º - Fica convocado com base

no Edital nº 002/2019, da Comissão Especial Eleitoral,

devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios

(FAMEM), edição nº 2.204, de 18 de outubro de 2019, o Sr.

JOÃO NONOY KRIKATI, brasileiro, portador do RG nº

070979062019-2 SSP/MA e do CPF nº 294.614.213.20,

como Membro Suplente do Conselho Tutelar do Município

de Montes Altos/MA, para tomar posse como Conselheiro

Titular, na data de 29/06/2022, às 09h00min, na sede do

Conselho Tutelar.                             Publique-se, Registre-

se, Cumpra-se.   Maria Laize Neres Cardoso Presidente do

CMDCA     Claílton da Silva Sousa Secretário Executivo

do CMDCA  

Publicado por: Paulo de Oliveira Araújo

Código identificador: ef0y3firc520220627180651
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.01/2022, P.E. Nº 025/2021
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.01/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 

 

 

O Município de Montes Altos - MA, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.?
06.759.104/0001-60, com sede na Avenida Fabrício Ferraz - nº 192 - Centro, neste ato representado
pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, o senhor João Batista Fonseca da Silva,
portador da Cédula de Identidade nº 054433132014-7 SSP/MA e do CPF nº 749.653.283-53,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 091/2021, RESOLVE registrar os preços da  empresa
indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas  quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e no Decreto Municipal nº 09/2021, e em
conformidade com as disposições a seguir: 

DO OBJETO

1.1.               A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para eventual e futura prestação de
serviços de sonorização, iluminação, palco e estruturas diversas para atender as necessidades da
Administração Pública Municipal, anexo IV do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1.                O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais
condições ofertadas na proposta são as que seguem: 

  

FORNECEDOR: J. H. B. DA SILVA - ME
CNPJ: 09.149.160/0001-71
Endereço: Rua Sergipe - 1081 - Centro - Imperatriz - MA
Responsável: José Henrique Barros da Silva
RG: 036766282009-7 SSP/MA   CPF: 067.419.673-20
e-mail: jhbsom@hotmail.com
  

Item

  

Descrição dos
Serviços

  

Unidade

  

Quanti
dade

  

Valores
Registrados em
R$
  

 Unitário 

  

Total
  

01

  

LOCAÇÃO DE

  

Unidade

  

4

  

5.800,00 

  

  23.200,
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PALCO
COBERTO 14:00
x 10:00m.
Descrição:
Locação com
montagem de
palco construído
inteiramente em
estrutura
metalica,
medindo 14,0
metros de boca,
10,0 metros de
profundidade,
5,00 metros de
pé direito, com
piso de de altura
do solo de no
minimo 1,20
metros. Estrutura
vertical
construída em
estrutura
metalicas,
conectadas entre
si, cobertura em
duas ou quatro
aguas com lona
na cor
preta/branca.
Capaz de
proteger contra
chuva, sol e
vento. Piso com
altura de no
mínimo 1:20 do
solo, em
compensado de
20,00 mm, sem
resaltos,
revestido em
carpete na cor
preta/vermelha,
sobre estrutura
metálica,
devidamente
nivelada e contra
ventada.
Estruturas para
elevação dos
pa´s line array
com altura de
8,00 metros,
capazes de
sustentar até 01
tonelada por
lado. O palco
será estaiado
com cabos de

00 
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aço
dimensionados
para sustentação
e suportar a
força do vento
oferencendo
grande rigidez e
estabilidade,
house mix de pa
medindo 5,00m x
5,00m, com piso
elevado a 0,30
metros do chão e
cobertura em
quatro águas
com altura de
3,00 metros de
pé direito, com
proteção e
fechamento em
barricada com
altura de 1,00
metro,
aterramento
exclusivo para o
gerador com 3
varas de cobre ø
5/8”. Com 1,5m
cada,
posicionadas no
formato delta ?,
devidamente
conectado a um
cabo de cobre
com diâmetro de
30mm.

  

02

  

LOCAÇÃO DE
PALCO
COBERTO 10:00
x 08:00m.
Descrição:
Locação como
montagem de
palco construído
inteiramente em
estrutura
metálica,
medindo 10,0
metros de boca,
8,00 metros de
profundidade,
5,00 metros de
pé direito, com
piso de até 1,80
metros de altura.
Estrutura vertical
construída em

  

Unidade

  

10

  

5.300,00 

  

  53.000,
00 
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estrutura
metálicas,
conectadas entre
si, cobertura em
duas ou quatro
águas com lona
antichama, na
cor branca,
devidamente
fixada na
estrutura.
Fechamento com
lona cor preta,
capaz de
proteger contra
chuva, sol e
vento. Piso com
altura de no
mínimo 1,20m e
no máximo 2,00
metros, em
compensado de
20,00 mm, sem
ressaltos,
revestido em
carpete na cor
preta, sobre
estrutura
metálica,
devidamente
nivelada e contra
ventada.
Estruturas para
elevação dos
pa´s line array
com altura de
8,00 metros,
capazes de
sustentar até 01
tonelada por
lado. O palco
será estalado
com cabos de
aço
dimensionados
para sustentação
e suportar a
força do vento
oferecendo
grande rigidez e
estabilidade,
house mix de pa
medindo 3,00m x
3,00m, com piso
elevado a 0,30
metros do chão e
cobertura em
quatro águas
com altura de
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3,00 metros de
pé direito, com
proteção e
fechamento em
barricada com
altura de 1,00
metro,
aterramento
exclusivo para o
gerador com 3
varas de cobre ø
5/8”. Com 1,5m
cada,
posicionadas no
formato delta ?,
devidamente
conectado a um
cabo de cobre
com diâmetro de
30mm

  

03

  

SONORIZAÇÃO
DE GRANDE
PORTE Público
até 15.000
pessoas).
Locação com
Montagem de
sonorização e
PA – 48 l/r no
sistema fly: 24 -
caixas modelo
line 24 caixas de
grave, 05-
amplificador p/
graves,
05-amplificador
p/ médio grave,
05- amplificador
p/ ti 02; 1
console de 48
canais (pm5d-rh,
cl5,m7cl,sc48,pr
ofile,pro6,vi3000,
vi6) 2
processadores
lake ou dolby
lake,xta,bss; 1
equalizador de
31 bandas
(bss,klark teknik
,yamaha); 2
processadores
lake ou dolby
lake,xta,bss; 4
spot p/voz (fz
m-212a,eaw
sm400 sm 222);

  

Unidade

  

4

  

 9.000,00
 

  

  36.000,
00 
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1 spot p/acordion
(fz m-212a,eaw
sm400 sm222); 2
sub eaw sb 850
1 p/ bateria 1
p/percusao; 1
side l/r eaw kf
850 com sub
eaw sb 850
duplo com vias
processadas
digital; 1
amplificador
p/baixo-gallien
krueger,hartke
sistens,ampeg
com caixa
incluso; 1
amplificador
p/guitarra-jass
chorus 120.jc.ma
rshall,fender
twin; 1
amplificador
p/violao jass
chorus 12o
jcm900 marshall;
1 monitor de pre-
escuta (ao lado
da mesa do
monitor); 1
pontos de ac 110
na guitarra,teclad
o,percusao,bateri
a e mesa do
monitor; 12 direct
box (
passivo)whirl,bss
ou clark 24
pedestais; 14
praticaveis com
medidas
minimas de 0,20
cm e maxima de
0,80 cm de 2,0
por 2,0

  

04

  

SONORIZAÇÃO
DE MÉDIO
PORTE. (público
até 5.000
pessoas).
Locação com
montagem de
sonorização pa
32 l/r no sistema
fly: 16-caixas
modelo line,

  

Unidade

  

10

  

 5.000,00
 

  

  50.000,
00 
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16-caixas de
grave, 02-
amplificador p/ ti,
02 crossover
digital de seis
vias, 01 –
multicabo no
mínimo de 32
vias, 01 – mesa
de som digital no
mínimo 32
canais. Monitor –
side l/r: 01 –
processador de
seis vias, 02-
caixas de
graves, 02 –
caixas de médio,
06 – spot´s de
chão, 02 –
amplificador de
fone de ouvido
com quatro
canais, 08 –
fones de ouvido,
01 – amplificador
p/ grave,01 –
amplificador p/
médio, -
amplificador p/ti
– mesa de som
digital no mínimo
32 canais com
16 auxiliares,
cubo para
instrumentos: 02
– cubo p/
guitarra, 01 –
cubo p/contra
baixo, 01 – cubo
p/ teclado,
microfones e
pedestais;  -
quite de
microfones p/
bateria,
08-microfones
para percursão,
04 – microfones
p/ instrumentos
de sobro, 02 –
microfones sem
fio de frequencia
uhf, 10 –
pedestais
girafas,
10-clamps p/
bateria/
percussão, 01 –
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cd player
/notebook.
Aterramento
exclusivo para o
gerador com 3
varas de 24 bits
e 96 khz
processador
digital

  

05

  

ILUMINAÇÃO
GRANDE
PORTE PARA
PALCO. Locação
e montagem de
sistema de
iluminação com
mesa
controladora
computadorizada
com 2048 canais
32 – refletores
de led, 16 –
moving modelo:
beem 200, 02 –
máquina de
fumaça, 2 strob
1.000 wts,

  

Unidade

  

4

  

 6.000,00
 

  

  24.000,
00 

  

12

  

TENDAS
FORMATO DE
PIRÂMIDES – 03
x 03 m:
pirâmides de
3mx3m de
medida interna,
com estrutura de
ferro na cor
branca, pé
direto, com 20
cm de largura e
3 m de altura,
podendo ser
alongada em até
50 cm, de
comprimento,
com cobertura
em lona térmica
branca
sustentada por
uma estrutura de
ferro
denominada
aranha que é
constituída por
08 peças de
ferro. Com
fechamento

  

Unidade

  

12

  

900,00 

  

  10.800,
00 
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lateral (03 lados)
  

13

  

PÚLPITO DESM
ONTÁVEL,
Locação e
montagem de
púlpito em
acrílico
ranslúcido com
espessura 10,00
mm, com as
seguintes
dimensões 50
cm (l) x 120cm
(h) x 40 cm (p)
com aplicação
de película
adesiva flexível
látex 0,10 mm de
alta resistência
com impressão
digital (arte
fornecida pelo
contratante)

  

Unidade

  

12

  

600,00 

  

7.200,00 

  

14

  

SISTEMA DE
POJEÇÃO DE
VIDEO, Locação
e montagem de
sistema de
projeção de
vídeo projetor
multimídia
tecnologia 3lcd,
resolução xga
(1024 x 768 ),
contrate 3000:1,
5.000 ansi
lumens, com
lente de zoom e
foco manual
reprodutor de cor
de 24 bit; 16,7
milhões de, hdtv
4801, 5761,
480p 576p,
720p, 1080i,
1080p, 01
televisor led/lcd
42” com suporte
para retorno, tela
de 150” tipo
mapa, em tecido
de projeção
matte white (
branco opaco),
com ganho de
brilho d e1, 1 a

  

Unidade

  

12

  

950,00 

  

  11.400,
00 
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1,5 vezes fixado
em tubos de
alumínio com
suporte tripé, 01
notebook com
processador,
memória ram de
8 gb (2x4gb) tipo
ddr3 – 1333mhz,
tela de 15,6 led
hd 720p
(1366x768) com
webcam de 2.0
mp, ou resolução
superior, disco
rígido de 1 tb,
placa de vídeo 2
gb dedicada,
unidade óptica
leitora de blu-ray
e gravador
ópitico de
cd/dvd-/+rw,
placa wireless,
controladora de
áudio, dispositivo
de som padrão,
placa de rede
ethernet10/100
mbps, saída
hdmi, teclado em
português,
bateria de lithium
de 6  celulas,
sistema
operacional
windows 8 pro
pt, office 365,
cabo de áudio e
hdmi, com
operador de
equipamento.

  

15

  

CLIMATIZADOR/
PULVERIZADO
R, Locação e
montagem de cli
matizador/pulveri
zador com
regulagem de
neblina consumo
de água 10 l/h,
consumo de
energia elétrica
370 w fluxo de
ar:5.780m³/h,
nível de ruído: 71
db, alcance

  

Unidade

  

15

  

 2.149,88
 

  

  32.248,
20 

Página 12/32



Segunda, 27 de Junho de 2022 ANO: 2 | Nº 203
ISSN 2764-3190 

frontal: 15m,
tensão: 220v
monofásico nas
dimensões
660x730x320mm
(lxaxp), pedestal
com reservatório
de água de 100l
nas dimensões:
510 x 1.850x
510mm (lxaxp)
com rodízios, na
cor cinza ou
preta.

  

18

  

CADEIRA DE
PLÁSTICO –
locação de
cadeira plástica
com escosto tipo
não residencial
externo, sem
braço, cor
branca
capacidade de
peso (suporte)
150 kg de peso.

  

Unidade

  

2000

  

3,88 

  

7.760,00 

  

Valor Total Registrado em R$

  

255.608,
20 

 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº
09/2021.

 

O Órgão Gerenciador deverá ser previamente consultado e autorizar a utilização da ata de registro de
preço por órgão ou entidade não participante. 

 

 

Caberá ao fornecedor Detentor da ata, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não da prestação de serviços, independentemente dos quantitativos inicialmente
estimados e desde que não haja prejuízo ao atendimento das obrigações anteriormente assumidas.
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As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.

 

 

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 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 aderirem.

 

 

Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 

 

Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

VALIDADE DA ATA 

 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.

DA ALTERAÇÃO E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

A ata de registro de preços poderá ser alterada mediante a substituição de marca, nos seguintes
termos: 

por solicitação do Órgão Gerenciador, se comprovado que a marca não mais atende às especificações
exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;

por requerimento formal do fornecedor comprovando a impossibilidade da prestação de serviços, que
deve ser apreciado pelo Órgão Gerenciador.

O Órgão Gerenciador somente poderá aquiescer com a substituição requerida pelo fornecedor se
comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse público, sendo vedada
a aceitação de substituição que resulte em objeto com qualidade inferior à do objeto anteriormente
ofertado, ou que caracterize descumprimento de quaisquer exigências do edital da licitação.

O indeferimento, pelo Órgão Gerenciador, da substituição de marca, não desobriga o fornecedor da
obrigação de entregar a marca registrada nem o libera de eventuais penalidades por descumprimento
contratual. 
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A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores
registrados para estabelecer o novo valor.

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, nos termos previstos no inciso III do
artigo 21 do Decreto Municipal nº 009/2021.

Será assegurada aos Detentores que porventura sejam reclassificados em decorrência da revisão dos
preços a possibilidade de preservar sua classificação original, mediante a apresentação de oferta que
iguale o preço final oferecido pelo Detentor que passaria a ocupá-la. 

DAS PENALIDADES 

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

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos
termos do art. 48, §1º do Decreto nº 09/2021 

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 4º, incisos XI e XII, do Decreto nº 09/2021), 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. 5º, X, do Decreto nº
09/2021).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art.
21 do Decreto nº 009/2021, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O Detentor da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro
cancelado quando: 

descumprir, total ou parcialmente, as condições da ata de registro de preços;

recusar-se ao atendimento da demanda solicitada, dentro da quantidade estimada na ata, salvo na
hipótese prevista no § 2º do artigo 16, do Decreto nº 009/2021;

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;

sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no artigo 7º da Lei
nº 10.520, de 2002, ou que, em virtude de lei ou decisão judicial, ficar impedida de contratar com a
Administração Pública.

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;

O cancelamento de registros será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 22 do Decreto nº 009/2021.

O 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: 
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por razão de interesse público; ou 

a pedido do fornecedor.

DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS 

 Os fornecedores incluídos nesta ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos
que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na
própria Ata.

A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

O fornecedor com preço registrado em Ata, após convocação do órgão interessado, deverá, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis: a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b)
assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital e na Ata de Registro de Preços. 

Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita
pela Administração 

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da
ata de registro de preços.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
caso de igualdade de condições das propostas.

CONDIÇÕES GERAIS 

As condições gerais da prestação de serviços, 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. 

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.

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, compõe anexo a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11 do Decreto nº 009/2021. 

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes do Decreto nº 009/2021, Decreto nº
08/2021 e da Lei nº 8.666/93

 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes. 
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Montes Altos, 24 de junho de 2022. 

 

 

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

 

 

____________________________________________________

João Batista Fonseca da Silva

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Órgão Gerenciador

 

Pelo FORNECEDOR 

 

 

_______________________________________________

José Henrique Barros da Silva

CPF Nº 067.419.673-20

J. H. B. DA SILVA - ME

CNPJ Nº 09.149.160/0001-71

 

TESTEMUNHAS:

1ª) .............................................................................. 

CPF

 

2ª) ............................................................................. 

CPF
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Publicado por: Valdeir Morais da Silva
Código identificador: $b3xLWQdTA5x

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.03/2022, P.E. Nº 025/2021
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.03/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 

 

 

O Município de Montes Altos - MA, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.?
06.759.104/0001-60, com sede na Avenida Fabrício Ferraz - nº 192 - Centro, neste ato representado
pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, o senhor João Batista Fonseca da Silva,
portador da Cédula de Identidade nº 054433132014-7 SSP/MA e do CPF nº 749.653.283-53,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 091/2021, RESOLVE registrar os preços da  empresa
indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas  quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e no Decreto Municipal nº 09/2021, e em
conformidade com as disposições a seguir: 

DO OBJETO

1.1.               A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para eventual e futura prestação de
serviços de sonorização, iluminação, palco e estruturas diversas para atender as necessidades da
Administração Pública Municipal, anexo IV do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1.                O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais
condições ofertadas na proposta são as que seguem: 

  

FORNECEDOR: VHT SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 34.307.994/0001-05
Endereço: Avenida Jatobás - 349 - Juparana - Paragominas - MA
Responsável: Victor Hugo Todde
RG: 1511610 SSP/SE   CPF: 496.657.901-53
e-mail: vhtservicos@gmail.com
  

Item

  

Descrição dos
Serviços

  

Unidade

  

Quantidade

  

 Valor Registrado em R$ 
  

 Unitário 

  

 Total 
  

09

  

TENDA 12,00X
10,00 M
PIRAMIDAL,
locação e
montagem de
tenda 10x10m

  

Unidade

  

10

  

2.100,00 

  

 21.000,00 
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piramidal em
estrutura
metálica tubolar
industrial com
tratamento
antiferruginoso
(galvanização)
medindo 12,00 m
x 10,00 m, com
altura de 5,00m,
cobertura e
fechamentos
laterais com lona
em pvc
calambrado, com
reforço em
poliester
impermeavel,
anti-chama e
anti- mofo,
vulcanizada em
alta temperatura,
na cor branca
reforçada com
material de maior
espessura nos
pontos de
tensionamento.

  

10

  

TENDA 10,00 X
10,00M
PIRAMIDAL,
Locação e
montagem de
tenda 08,00 x
08,00 m
piramidal em
estrutura
metálica tubolar
industrial com
tratamento
antiferruginoso
(galvanização)
medindo 08,00 m
x 08,00 m, com
altura de 3,00m,
cobertura e
fechamentos
laterais com lona
em pvc
calambrado, com
reforço em
poliester
impermeavel,
anti-chama e
anti- mofo,
vulcanizada em
alta temperatura,

  

Unidade

  

12

  

2.100,00 

  

 25.200,00 
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na cor branca
reforçada com
material de maior
espessura nos
pontos de
tensionamento

  

11

  

TENDA 06,00 X
06,00 M
PIRAMIDAL,
Lolcação e
montagem de
tenda 06,00 x
06,00 m
piramidal em
estrutura
metálica tubolar
industrial com
tratamento
antiferruginoso
(galvanização)
medindo 06,00 m
x 06,00 m, com
altura de 3,00m,
cobertura e
fechamentos
laterais com lona
em pvc
calambrado, com
reforço em
poliester
impermeavel,
anti-chama e
anti- mofo,
vulcanizada em
alta temperatura,
na cor branca
reforçada com
material de maior
espessura nos
pontos de
tensionamento

  

Unidade

  

15

  

1.700,00 

  

 25.500,00 

  

24

  

ARQUIBANCAD
A: Estrutura
composta por 04
(três) degraus
com 30 cm de
altura, com 20
(vinte) metros de
comprimento e
09 (nove) metros
de profundidade

  

Metros

  

10

  

  17.950,00 

  

   179.500,00 

  

25

  

LOCAÇÃO DE
TABLADO com
chapa naval
(TABLADO COM

  

Metros

  

5

  

9.900,00 

  

 49.500,00 
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100 METROS
QUADRADOS)

  

26

  

LOCAÇÃO DE
GRADES DE
CONTENÇÃO,
grades em tudo
de alumínio 80
MM X 20 MM,
espessura: 1,3
MM, altura:1,200
MM, largura
:1.010 MM,
fechamento de
chapa vazada,
base /comprimen
to:1.250, largura
:1.010 MM, piso
de chapa
antiderrapante
com 720 MM X
1.010 MM,
travamento entre
barricadas com
pinos de engate
e / ou parafusos,
cálculo de
pressão de
deslocamento
frontal de 500
quilos por metro
linear.

  

Metros

  

10

  

1.080,00 

  

 10.800,00 

  

Valor Total Registrado em R$

  

311.500,00 

 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº
09/2021.

 

O Órgão Gerenciador deverá ser previamente consultado e autorizar a utilização da ata de registro de
preço por órgão ou entidade não participante. 

 

 

Caberá ao fornecedor Detentor da ata, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não da prestação de serviços, independentemente dos quantitativos inicialmente
estimados e desde que não haja prejuízo ao atendimento das obrigações anteriormente assumidas.
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As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.

 

 

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 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 aderirem.

 

 

Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 

 

Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

VALIDADE DA ATA 

 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.

DA ALTERAÇÃO E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

A ata de registro de preços poderá ser alterada mediante a substituição de marca, nos seguintes
termos: 

por solicitação do Órgão Gerenciador, se comprovado que a marca não mais atende às especificações
exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;

por requerimento formal do fornecedor comprovando a impossibilidade da prestação de serviços, que
deve ser apreciado pelo Órgão Gerenciador.

O Órgão Gerenciador somente poderá aquiescer com a substituição requerida pelo fornecedor se
comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse público, sendo vedada
a aceitação de substituição que resulte em objeto com qualidade inferior à do objeto anteriormente
ofertado, ou que caracterize descumprimento de quaisquer exigências do edital da licitação.
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O indeferimento, pelo Órgão Gerenciador, da substituição de marca, não desobriga o fornecedor da
obrigação de entregar a marca registrada nem o libera de eventuais penalidades por descumprimento
contratual.

A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores
registrados para estabelecer o novo valor.

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, nos termos previstos no inciso III do
artigo 21 do Decreto Municipal nº 009/2021.

Será assegurada aos Detentores que porventura sejam reclassificados em decorrência da revisão dos
preços a possibilidade de preservar sua classificação original, mediante a apresentação de oferta que
iguale o preço final oferecido pelo Detentor que passaria a ocupá-la. 

DAS PENALIDADES 

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

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos
termos do art. 48, §1º do Decreto nº 09/2021 

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 4º, incisos XI e XII, do Decreto nº 09/2021), 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. 5º, X, do Decreto nº
09/2021).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art.
21 do Decreto nº 009/2021, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O Detentor da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro
cancelado quando: 

descumprir, total ou parcialmente, as condições da ata de registro de preços;

recusar-se ao atendimento da demanda solicitada, dentro da quantidade estimada na ata, salvo na
hipótese prevista no § 2º do artigo 16, do Decreto nº 009/2021;

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;

sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no artigo 7º da Lei
nº 10.520, de 2002, ou que, em virtude de lei ou decisão judicial, ficar impedida de contratar com a
Administração Pública.

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;

O cancelamento de registros será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o
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contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 22 do Decreto nº 009/2021.

O 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: 

por razão de interesse público; ou 

a pedido do fornecedor.

DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS 

 Os fornecedores incluídos nesta ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos
que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na
própria Ata.

A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

O fornecedor com preço registrado em Ata, após convocação do órgão interessado, deverá, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis: a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b)
assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital e na Ata de Registro de Preços. 

Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita
pela Administração 

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da
ata de registro de preços.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
caso de igualdade de condições das propostas.

CONDIÇÕES GERAIS 

As condições gerais da prestação de serviços, 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. 

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.

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, compõe anexo a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11 do Decreto nº 009/2021. 

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes do Decreto nº 009/2021, Decreto nº
08/2021 e da Lei nº 8.666/93

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que,

Página 24/32



Segunda, 27 de Junho de 2022 ANO: 2 | Nº 203
ISSN 2764-3190 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes. 

 

Montes Altos, 24 de junho de 2022. 

 

 

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

 

 

____________________________________________________

João Batista Fonseca da Silva

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Órgão Gerenciador

 

Pelo FORNECEDOR 

 

 

_______________________________________________

Victor Hugo Todde 

CPF Nº 496.657.901-53

VHT SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 

CNPJ Nº 34.307.994/0001-05

 

 

TESTEMUNHAS:

1ª) .............................................................................. 

CPF
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2ª) .............................................................................

CPF

 
Publicado por: Valdeir Morais da Silva

Código identificador: $FOagdOsj2Hz

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.05/2022, P.E. Nº 025/2021
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.05/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 

 

 

O Município de Montes Altos - MA, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.?
06.759.104/0001-60, com sede na Avenida Fabrício Ferraz - nº 192 - Centro, neste ato representado
pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, o senhor João Batista Fonseca da Silva,
portador da Cédula de Identidade nº 054433132014-7 SSP/MA e do CPF nº 749.653.283-53,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 091/2021, RESOLVE registrar os preços da  empresa
indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas  quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e no Decreto Municipal nº 09/2021, e em
conformidade com as disposições a seguir: 

DO OBJETO

1.1.               A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para eventual e futura prestação de
serviços de sonorização, iluminação, palco e estruturas diversas para atender as necessidades da
Administração Pública Municipal, anexo IV do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1.                O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais
condições ofertadas na proposta são as que seguem: 

  

FORNECEDOR: EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - EPP
CNPJ: 04.433.214/0001-02
Endereço: Avenida Marechal Deodoro - 2290 - Goiabeiras - Cuiabá - MG
Responsável: Priscila Consani das Marcês Oliveira
RG: 10.616.831-8 SSP/PR   CPF: 075.082.869-28
e-mail: equipeazul.mep@gmail.com
  

Item

  

Descrição dos Serviços

  

Unidad
e

  

Quantidad
e

  

 Valor Registrado
em R$ 
  

 Unitário 

  

 Total 
  

19

  

MESA PLÁSTICA, locação de mesa plástica quadrada, cor

  

Unidad

  

500

  

5,85 

  

2.925,00 
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branca, medindo 70 x 70 cm e
  

20

  

BANHEIRO QUIMICOS, Locação de banheiro químico
medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,2
metros de comprimento, aso sanitário, mictório, pórta
papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total
de 75 kg, serviço de higienização diária.  

  

Unidad
e

  

80

  

  
440,00 

  

35.200,00
 

  

21

  

ORNAMENTAÇÃO de eventos

  

Unidad
e

  

14

  

 13.900,0
0 

  

194.600,0
0 

  

Valor Total Registrado em R$

  

232.725,0
0 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº
09/2021.

 

O Órgão Gerenciador deverá ser previamente consultado e autorizar a utilização da ata de registro de
preço por órgão ou entidade não participante. 

 

 

Caberá ao fornecedor Detentor da ata, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não da prestação de serviços, independentemente dos quantitativos inicialmente
estimados e desde que não haja prejuízo ao atendimento das obrigações anteriormente assumidas.

 

 

As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.

 

 

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 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 aderirem.

 

 

Página 27/32



Segunda, 27 de Junho de 2022 ANO: 2 | Nº 203
ISSN 2764-3190 

Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 

 

Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

VALIDADE DA ATA 

 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.

DA ALTERAÇÃO E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

A ata de registro de preços poderá ser alterada mediante a substituição de marca, nos seguintes
termos: 

por solicitação do Órgão Gerenciador, se comprovado que a marca não mais atende às especificações
exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;

por requerimento formal do fornecedor comprovando a impossibilidade da prestação de serviços, que
deve ser apreciado pelo Órgão Gerenciador.

O Órgão Gerenciador somente poderá aquiescer com a substituição requerida pelo fornecedor se
comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse público, sendo vedada
a aceitação de substituição que resulte em objeto com qualidade inferior à do objeto anteriormente
ofertado, ou que caracterize descumprimento de quaisquer exigências do edital da licitação.

O indeferimento, pelo Órgão Gerenciador, da substituição de marca, não desobriga o fornecedor da
obrigação de entregar a marca registrada nem o libera de eventuais penalidades por descumprimento
contratual.

A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores
registrados para estabelecer o novo valor.

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, nos termos previstos no inciso III do
artigo 21 do Decreto Municipal nº 009/2021.

Será assegurada aos Detentores que porventura sejam reclassificados em decorrência da revisão dos
preços a possibilidade de preservar sua classificação original, mediante a apresentação de oferta que
iguale o preço final oferecido pelo Detentor que passaria a ocupá-la. 

DAS PENALIDADES 

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital. 
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As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos
termos do art. 48, §1º do Decreto nº 09/2021 

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 4º, incisos XI e XII, do Decreto nº 09/2021), 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. 5º, X, do Decreto nº
09/2021).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art.
21 do Decreto nº 009/2021, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O Detentor da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro
cancelado quando: 

descumprir, total ou parcialmente, as condições da ata de registro de preços;

recusar-se ao atendimento da demanda solicitada, dentro da quantidade estimada na ata, salvo na
hipótese prevista no § 2º do artigo 16, do Decreto nº 009/2021;

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;

sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no artigo 7º da Lei
nº 10.520, de 2002, ou que, em virtude de lei ou decisão judicial, ficar impedida de contratar com a
Administração Pública.

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável; 

O cancelamento de registros será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 22 do Decreto nº 009/2021.

O 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: 

por razão de interesse público; ou 

a pedido do fornecedor.

DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS 

 Os fornecedores incluídos nesta ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos
que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na
própria Ata.

A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
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O fornecedor com preço registrado em Ata, após convocação do órgão interessado, deverá, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis: a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b)
assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital e na Ata de Registro de Preços. 

Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita
pela Administração 

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da
ata de registro de preços.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
caso de igualdade de condições das propostas.

CONDIÇÕES GERAIS 

As condições gerais da prestação de serviços, 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. 

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.

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, compõe anexo a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11 do Decreto nº 009/2021. 

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes do Decreto nº 009/2021, Decreto nº
08/2021 e da Lei nº 8.666/93

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes. 

 

Montes Altos, 24 de junho de 2022. 

 

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

 

____________________________________________________

João Batista Fonseca da Silva

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Órgão Gerenciador
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Pelo FORNECEDOR 

 

 

_______________________________________________

Priscila Consani das Marcês Oliveira 

CPF Nº 075.082.869-28

EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - EPP 

CNPJ Nº 04.433.214/0001-02

 

 

TESTEMUNHAS:

1ª) .............................................................................. 

CPF

 

2ª) ............................................................................. 

CPF

 
Publicado por: Valdeir Morais da Silva

Código identificador: $/zp4Wiq66wR
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Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Gabinete do Prefeito
Av: Fabrício Ferraz, 192, centro de Montes Altos-MA

Cep: 65936-000

Domingos Pinheiro Cirqueira
Prefeito Municipal

Paulo de Oliveira Araújo
Chefe de Gabinete

Informações: prefeitura@montesaltos.ma.gov.br

MUNICIPIO DE
MONTES
ALTOS:06759104000160

/C=BR/O=ICP-Brasil/ST=MA/L=MONTES
ALTOS/OU=34173682000318/OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB/OU=RFB e-CNPJ
A1/OU=presencial/CN=MUNICIPIO DE
MONTES ALTOS:06759104000160
Data:27.06.2022 23:05
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