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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/PP/030/2020

Em 14 de Agosto de 2020, o MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrita no
CNPJ n ° 07.000.268/0001-72, com sede à Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA, por
meio da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, neste ato representado pelo Secretário, Sr José Alves de Oliveira,
portador da cédula de identidade nº 055287002015-6 SSP/MA e do CPF nº 253.266.003-15, resolvem registrar os preços
das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Presencial Nº 030/2020, sob o regime de compras pelo Sistema de
Registro de Preços, para Registro de preços para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica(s) para fornecimento de
equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas desta administração pública., a teor do disposto na
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 134/2015,
Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 140/2017 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 155/2019 e
alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e demais normas pertinentes à espécie:
 

Nome empresarial: PAPELARIA IMPERATRIZ EIRELI
Cnpj: 03.980.665/0001-05
Endereço:  AV  DORGIVAL  PINHEIRO  DE  SOUSA,  AV  DORGIVAL  PINHEIRO  DE  SOUSA,  CENTRO,  Cep:
65.903-270, IMPERATRIZ - MA
(DDD) Telefone: (99) 3524-6694
E-mail: papelariaimperatriz@hotmail.com
Nome do representante legal: RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Cédula de identidade/órgão emissor: 1018411981
CPF: 345.557.903-59
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P R E Ç O

UNITÁRIO (R$)
PREÇO  TOTAL
(R$)

2 Telefone  com  Identicador  Grafite
MARCA: INTELBRAS

UNIDADE 5 R$ 160,00 R$ 800,00

4 Caixa acústica ativa 15 polegadas
200W RMS USB / SD/ Bluetooth /
Folder MARCA: MULTILASER

UNIDADE 3 R$ 1.700,00 R$ 5.100,00

6 Fragmentadora, Corta até 30 folhas,
Cesto de 31L, 220V - Secreta S 300
D MARCA: MENNO

UNIDADE 5 R$ 2.300,00 R$ 11.500,00

15 Notebook 15,6'' i5-7200U 4GB 1TB
Win10 MARCA: ACER

UNIDADE 5 R$ 2.750,00 R$ 13.750,00

17 Mouse  óptico  sem fio  nano  prata
MARCA: CHINAMATE

UNIDADE 25 R$ 45,00 R$ 1.125,00

19 NOBREAK  uST  700Bi  115  c/bat
Black MARCA: FORCELINE

UNIDADE 30 R$ 400,00 R$ 12.000,00

23 PROJETOR  LCD  SVGA  3300
LUME  BRANCO  -  V11H842024
MARCA:  TOMATE

UNIDADE 5 R$ 2.900,00 R$ 14.500,00

27 Scanner A4 Duplex Wireless 30ppm
MARCA: FUJITSU

UNIDADE 4 R$ 3.380,00 R$ 13.520,00

31 TELA TRIPE 100 1,8 X 1,8 MARCA:
TES

UNIDADE 5 R$ 665,00 R$ 3.325,00

36 Alicate  de  Crimpar  com  Catraca
R J 4 5  R J 1 2  R J 1 1  M A R C A :
CHINAMATE

UNIDADE 3 R$ 58,00 R$ 174,00
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40 Cabo de  Rede Cat5  azul  24AWG
3 0 5  m e t r o s  C M X  M A R C A :
HOOPSON

CAIXA 25 R$ 155,00 R$ 3.875,00

41 Conector  RJ45  macho  Cat.  5E.
MARCA: HOOPSON

CAIXA C/50 20 R$ 18,00 R$ 360,00

43 HD  EXTERNO  1TB  MARCA:
HESTER

UNIDADE 20 R$ 390,00 R$ 7.800,00

48 MOUSE  OPTICO  USB  PRATA
M O 1 8 0  ( c o m  f i o )  M A R C A :
MULTILASER

UNIDADE 150 R$ 8,00 R$ 1.200,00

54 MONITOR 22" LED FULL HD 5MS
6 0 H Z  H D M I  D - S U B  V E S A  -
LS22F350FHLMZD MARCA: ACER

UNIDADE 5 R$ 730,00 R$ 3.650,00

56 Pen  drive  Retrati l  16GB  preto
MARCA:  MULTILASER

UNIDADE 34 R$ 29,00 R$ 986,00

58 Extensão  plano  3x0,75x5,0m  ate
220v preto MARCA: MULTILASER

UNIDADE 35 R$ 26,00 R$ 910,00

69 ESTABILIZADOR  300VA  BIVOLT
MARCA: FORCELINE

UNIDADE 40 R$ 125,00 R$ 5.000,00

74 Cartão  de  Memória!  SD  Card
128GB  -  SDG/128GB  MARCA:
KINGSTON

UNIDADE 6 R$ 355,00 R$ 2.130,00

76 MONITOR  19,5"  LED  HDMI  VGA
VESA MARCA: ACER

UNIDADE 15 R$ 515,00 R$ 7.725,00

VALOR TOTAL R$ 109.430,00

Observações: Nada a registrar
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO
1.1. Vinculam- se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital do Pregão Presencial
Nº 030/2020 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.
1.2.  Este  instrumento  não  obriga  a  contratação,  nem mesmo nas  quantidades  indicadas  no  ANEXO I  (Termo de
Referência)  deste  documento,  podendo  os  Órgãos  Participantes  promoverem  as  aquisições  de  acordo  com  suas
necessidades.
1.3. A existência dos preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a adquirir os produtos,
sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
2.1. Sempre que julgar necessário o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes, solicitarão durante a vigência da Ata de
Registro de Preços o fornecimento dos produtos, na quantidade que for preciso, mediante solicitação por escrito, emissão
da Nota de Empenho e celebração do Contrato correspondente.
2.2. O Órgão Gerenciador convocará o Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação.
2.2.1. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar os contratos, poderão ser convocados
os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de
penalidades previstas nesta ata e no edital.
2.3. O prazo de entrega do(s) produtos (s) é de Até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação.
2.4. Os produtos objeto do Contrato serão recebidos, provisoriamente e definitivamente, pela CONTRATANTE, de acordo
com as normas do artigo 73, II, da Lei n.º 8.666/93 e do CONTRATO.
2.5. Os produtos deverão ser entregues acondicionados na forma compatível para transporte, em embalagens de fábrica,
lacrados pelo fabricante.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III
do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
recebimento da convocação.
4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo
Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.
4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da
Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.
4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceito pelo Órgão
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Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata
de Registro de Preços.
4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não
mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.
4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-lo durante o período da
vigência desta Ata.
4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social,
bem como manter,  devidamente  válidas  e  atualizadas,  as  certidões  de  regularidade  com a  Fazenda  Federal  e  a
Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. O Órgão Gerenciador se compromete a dar plena e fiel execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando
todas as condições estabelecidas.
5.2. Caberá ao Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o
seguinte:
a)  Consolidar  todas  as  informações  relativas  aos  preços  e  quantitativos  registrados  procedendo  periodicamente  o
levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às
necessidades desta Administração Pública.
c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail
ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
f)  Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que
externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis
alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município.
5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser
atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a esta Administração.
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
6.1. Os produtos/expedientes serão recebidos definitivamente no prazo máximo de Até 10 (dez) dias úteis, contados a
partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.
6.2.  O  pagamento  será  efetuado  referente  ao(s)  produto(s)  recebido(s)  pela  contratante,  mediante  o  Termo  de
Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com
as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no
ato do pagamento as referidas certidões:
6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais  e à Dívida Ativa da União,  expedida pela Secretaria  da Receita Federal,
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991
6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou
sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.4.  Certidão Negativa de Débitos,  ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,  relativa à atividade econômica,
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal.
6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo
Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.6.  Certificado  de  Regularidade  de  Situação  do  FGTS –  CRF,  emitido  pela  Caixa  Econômica  Federal  –  CEF,
comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
6.3. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6.2
deste instrumento.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade
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fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento deverão estar válidas para o
dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento
não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).
6.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
6.6. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentação.
6.7. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
6.8. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de
pagamentos serão equivalentes.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
7.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo Órgão
Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05(cinco)
anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações
legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar
a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.
7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal.
7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na
forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos
86 a 88 do mesmo instituto legal.
7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido
no edital convocatório.
CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º
8.666/93.
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de
fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao Órgão Gerenciador , através da Comissão Central de Licitação, promover
necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, o Órgão
Gerenciador convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado.
8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e o Órgão Gerenciador convocará os
demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso
deverá apresentar ao Órgão Gerenciador requerimento devidamente comprovado.
8.4.1. O Órgão Gerenciador, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem
aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.
8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, o Órgão Gerenciador poderá convocar os demais
Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.
CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
9. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado
consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.
f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços
registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a
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decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de
recebimento;
n) No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação
no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º
dia útil, a contar da publicação;
9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
a)  A  solicitação  do  Fornecedor  para  cancelamento  do  registro  de  preço  não  o  desobriga  do  fornecimento  dos
complementos alimentares até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não
aceitas as razões do pedido;
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade o Órgão Gerenciador, se necessário,
poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o
instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.
10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.ºs
10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123 e alterações posteriores, nos termos da Minuta do Contrato do
Edital.
10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração
Pública.
10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base
para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃO PARTICIPANTES
11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, 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.
11.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
11.1.2. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do
poder executivo de Açailândia-MA (www.açailândia.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 140/2017.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto
Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 e
alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste
contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Açailândia (MA) 14 de Agosto de 2020
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
José Alves de Oliveira

Secretario de Economia e Finanças
ÓRGÃO GERENCIADOR

 
PAPELARIA IMPERATRIZ EIRELI

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
REPRESENTANTE LEGAL
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Testemunhas:
Nome: __________________________________ CPF: ______________________
 
Nome: __________________________________ CPF: ______________________ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/PP/030/2020

 Em ---,  o  MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA-MA,  através  da  Prefeitura  Municipal  de  Açailândia,  inscrita  no  CNPJ n  °
07.000.268/0001-72, com sede à Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA, por meio da
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, neste ato representado pelo Secretário, Sr José Alves de Oliveira, portador
da cédula de identidade nº 055287002015-6 SSP/MA e do CPF nº 253.266.003-15, resolvem registrar os preços das
empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Presencial Nº 030/2020, sob o regime de compras pelo Sistema de
Registro de Preços, para Registro de preços para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica(s) para fornecimento de
equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas desta administração pública., a teor do disposto na
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 134/2015,
Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 140/2017 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 155/2019 e
alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e demais normas pertinentes à espécie:
 

Nome empresarial: H. W. C. DA SILVA
Cnpj: 28.692.942/0001-05
Endereço: AV RIO FORMOSO QUADRA58 LOTE 14-A, AV RIO FORMOSO QUADRA58 LOTE 14-A, CENTRO, Cep:
77.470-000, FORMOSO DO ARAGUAIA - TO
(DDD) Telefone: (63) 9201-9854
E-mail: magazinefso@hotmail.com
Nome do representante legal: THAYLON JOSÉ SANTOS DA SILVA
Cédula de identidade/órgão emissor: 833003-8 SSP/MA
CPF: 038.112.662-50
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P R E Ç O

U N I T Á R I O
(R$)

PREÇO  TOTAL
(R$)

5 Câmera Fotográfica Digital, Óptico 24x,
Vídeo 720p, Usb 2.0, C=cartão sd, 8gb,
20  Megapixels  Mpx,  embutido,  2
b a t e r i a s / c a r r e g a d o r
bivolt/cabos/Manual/Estojo.  MARCA:
SONY/W830

UNIDADE 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

13 COMPUTADOR - I3-8100 3.6GHZ 8GB
DDR4 SSD 240GB HDMI/VGA FONTE
200WTECLADO  +  MOUSE  USB
MONITOR  19,5"  LED  HDMI  VGA
MARCA:  EASYPC/I3

UNIDADE 15 R$ 2.500,00 R$ 37.500,00

25 Roteador Mikrotik 951UI-2ND( HAP) L4
MARCA: MIKROTIK/RB 941

UNIDADE 5 R$ 550,00 R$ 2.750,00

63 Câmera Digital kit lente E PZ 16-50mm
(A6000L) MARCA: CANON SL3 DSLR

UNIDADE 1 R$ 5.130,00 R$ 5.130,00

66 Microfone  Dinâmico  Cardioide  para
Vocais  MARCA:  LEXSEN/LM-S200

UNIDADE 1 R$ 290,00 R$ 290,00

71 Gravador  Digital  da  Programação  de
radio MARCA: SONY/PX240

UNIDADE 2 R$ 850,00 R$ 1.700,00

73 Kit  I luminador  de  Led  Godox  170
Completo MARCA: GODOX/170

UNIDADE 3 R$ 680,00 R$ 2.040,00

VALOR TOTAL R$ 52.210,00

Observações: Nada a registrar
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO
1.1. Vinculam- se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital do Pregão Presencial
Nº 030/2020 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.
1.2.  Este  instrumento  não  obriga  a  contratação,  nem mesmo nas  quantidades  indicadas  no  ANEXO I  (Termo de
Referência)  deste  documento,  podendo  os  Órgãos  Participantes  promoverem  as  aquisições  de  acordo  com  suas
necessidades.
1.3. A existência dos preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a adquirir os produtos,
sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
2.1. Sempre que julgar necessário o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes, solicitarão durante a vigência da Ata de
Registro de Preços o fornecimento dos produtos, na quantidade que for preciso, mediante solicitação por escrito, emissão
da Nota de Empenho e celebração do Contrato correspondente.
2.2. O Órgão Gerenciador convocará o Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação.
2.2.1. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar os contratos, poderão ser convocados
os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de
penalidades previstas nesta ata e no edital.
2.3. O prazo de entrega do(s) produtos (s) é de Até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação.
2.4. Os produtos objeto do Contrato serão recebidos, provisoriamente e definitivamente, pela CONTRATANTE, de acordo
com as normas do artigo 73, II, da Lei n.º 8.666/93 e do CONTRATO.
2.5. Os produtos deverão ser entregues acondicionados na forma compatível para transporte, em embalagens de fábrica,
lacrados pelo fabricante.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III
do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
recebimento da convocação.
4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo
Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.
4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da
Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.
4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceito pelo Órgão
Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata
de Registro de Preços.
4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não
mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.
4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-lo durante o período da
vigência desta Ata.
4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social,
bem como manter,  devidamente  válidas  e  atualizadas,  as  certidões  de  regularidade  com a  Fazenda  Federal  e  a
Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. O Órgão Gerenciador se compromete a dar plena e fiel execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando
todas as condições estabelecidas.
5.2. Caberá ao Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o
seguinte:
a)  Consolidar  todas  as  informações  relativas  aos  preços  e  quantitativos  registrados  procedendo  periodicamente  o
levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às
necessidades desta Administração Pública.
c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail
ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
f)  Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que
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externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis
alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município.
5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser
atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a esta Administração.
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
6.1. Os produtos/expedientes serão recebidos definitivamente no prazo máximo de Até 10 (dez) dias úteis, contados a
partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.
6.2.  O  pagamento  será  efetuado  referente  ao(s)  produto(s)  recebido(s)  pela  contratante,  mediante  o  Termo  de
Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com
as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no
ato do pagamento as referidas certidões:
6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais  e à Dívida Ativa da União,  expedida pela Secretaria  da Receita Federal,
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991
6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou
sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.4.  Certidão Negativa de Débitos,  ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,  relativa à atividade econômica,
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal.
6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo
Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.6.  Certificado  de  Regularidade  de  Situação  do  FGTS –  CRF,  emitido  pela  Caixa  Econômica  Federal  –  CEF,
comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
6.3. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6.2
deste instrumento.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade
fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento deverão estar válidas para o
dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento
não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).
6.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
6.6. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentação.
6.7. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
6.8. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de
pagamentos serão equivalentes.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
7.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo Órgão
Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05(cinco)
anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações
legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar
a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.
7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal.
7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na
forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos
86 a 88 do mesmo instituto legal.
7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido
no edital convocatório.
CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º
8.666/93.
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8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de
fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao Órgão Gerenciador , através da Comissão Central de Licitação, promover
necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, o Órgão
Gerenciador convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado.
8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e o Órgão Gerenciador convocará os
demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso
deverá apresentar ao Órgão Gerenciador requerimento devidamente comprovado.
8.4.1. O Órgão Gerenciador, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem
aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.
8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, o Órgão Gerenciador poderá convocar os demais
Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.
CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
9. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado
consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.
f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços
registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de
recebimento;
n) No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação
no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º
dia útil, a contar da publicação;
9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
a)  A  solicitação  do  Fornecedor  para  cancelamento  do  registro  de  preço  não  o  desobriga  do  fornecimento  dos
complementos alimentares até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não
aceitas as razões do pedido;
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade o Órgão Gerenciador, se necessário,
poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o
instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.
10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.ºs
10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123 e alterações posteriores, nos termos da Minuta do Contrato do
Edital.
10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração
Pública.
10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base
para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃO PARTICIPANTES
11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, 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.
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11.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
11.1.2. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do
poder executivo de Açailândia-MA (www.açailândia.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 140/2017.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto
Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 e
alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste
contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Açailândia (MA) ---
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
undefined
undefined

ÓRGÃO GERENCIADOR
 

H. W. C. DA SILVA
THAYLON JOSÉ SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL
Testemunhas:
Nome: __________________________________ CPF: ______________________
Nome: __________________________________ CPF: ______________________

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/PP/030/2020

Em 13 de Agosto de 2020, o MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrita no
CNPJ n ° 07.000.268/0001-72, com sede à Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA, por
meio da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, neste ato representado pelo Secretário, Sr José Alves de Oliveira,
portador da cédula de identidade nº 055287002015-6 SSP/MA e do CPF nº 253.266.003-15, resolvem registrar os preços
das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Presencial Nº 030/2020, sob o regime de compras pelo Sistema de
Registro de Preços, para Registro de preços para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica(s) para fornecimento de
equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas desta administração pública., a teor do disposto na
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 134/2015,
Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 140/2017 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 155/2019 e
alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e demais normas pertinentes à espécie:
 

Nome empresarial: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Cnpj: 14.793.347/0001-43
Endereço: R PIAUI, R PIAUI, CENTRO, Cep: 65.901-600, IMPERATRIZ - MA
(DDD) Telefone: (99) 3075-5010
E-mail: lindomarbrasilnordeste@gmail.com
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Nome do representante legal: LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Cédula de identidade/órgão emissor: 15692382000-8 SEJUSPC/MA
CPF: 963.930.763-72
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P R E Ç O

UNITÁRIO (R$)
PREÇO  TOTAL
(R$)

1 Smartphone  32GB  3GB  Dual  Chip
Android 9.0 MARCA: SAMSUNG

UNIDADE 1 R$ 1.270,00 R$ 1.270,00

21 NOBREAK  3200VA  BIVOLT/115V
SENOIDAL  MARCA:  SHARA

UNIDADE 5 R$ 3.400,00 R$ 17.000,00

22 Patch  Panel  Sohoplus  CAT6  24p
T568a/b rohs MARCA: SOHOPLUS

UNIDADE 2 R$ 480,00 R$ 960,00

28 Suporte  para  CPU  para  gabinete
torre  c/  ajustes  p/  gabinetes  de
tamanhos  diferentes,  COR  PRETO
MARCA: TECH

UNIDADE 65 R$ 74,00 R$ 4.810,00

33 Adaptador USB Wireless 300 Mbps
Nano MARCA: TP-LINK

UNIDADE 54 R$ 49,00 R$ 2.646,00

38 Cabo  Adaptador  Conversor  Hdmi
Para Vga + áudio MARCA: CASE

UNIDADE 50 R$ 50,00 R$ 2.500,00

46 Limpa Contatos Elétricos em Spray
d e  3 0 0  m l  p a r a  l i m p e z a  e
recuperação de contatos elétricos. O
mesmo  deve  apresentar  uma
secagem rápida e remover  sujeiras
como graxas e outros contaminantes
das superfícies dos contatos elétricos
sem deixar resíduos e sem alterar as
características  elétricas.  MARCA:
PRIME

UNIDADE 24 R$ 17,00 R$ 408,00

47 Modem ADSL2+ Roteador  Wireless
300mbps MARCA: TP-LINK

UNIDADE 28 R$ 230,00 R$ 6.440,00

67 Microfone  De Mão Sem Fio  Pro  +
Receptor Rx8 Pro MARCA: BOYA

UNIDADE 1 R$ 2.980,00 R$ 2.980,00

68 Microfone De Mão Sem Fio Pro Uhf
48 Canais MARCA: BOYA

UNIDADE 1 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00

72 Mesa  De  Som  8  Cana i s  Usb
Bluetooth  Fm  Xms802  Canais
Balanceados Saída De Fone Ouvido
Nca Full MARCA: ARCANO

UNIDADE 1 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00

75 Power  Bank  Pn-962  20000  Mah
MARCA: MAH

UNIDADE 4 R$ 240,00 R$ 960,00

VALOR TOTAL R$ 42.574,00

Observações: Nada a registrar
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO
1.1. Vinculam- se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital do Pregão Presencial
Nº 030/2020 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.
1.2.  Este  instrumento  não  obriga  a  contratação,  nem mesmo nas  quantidades  indicadas  no  ANEXO I  (Termo de
Referência)  deste  documento,  podendo  os  Órgãos  Participantes  promoverem  as  aquisições  de  acordo  com  suas
necessidades.
1.3. A existência dos preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a adquirir os produtos,
sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
2.1. Sempre que julgar necessário o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes, solicitarão durante a vigência da Ata de
Registro de Preços o fornecimento dos produtos, na quantidade que for preciso, mediante solicitação por escrito, emissão
da Nota de Empenho e celebração do Contrato correspondente.
2.2. O Órgão Gerenciador convocará o Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação.
2.2.1. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar os contratos, poderão ser convocados
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os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de
penalidades previstas nesta ata e no edital.
2.3. O prazo de entrega do(s) produtos (s) é de Até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação.
2.4. Os produtos objeto do Contrato serão recebidos, provisoriamente e definitivamente, pela CONTRATANTE, de acordo
com as normas do artigo 73, II, da Lei n.º 8.666/93 e do CONTRATO.
2.5. Os produtos deverão ser entregues acondicionados na forma compatível para transporte, em embalagens de fábrica,
lacrados pelo fabricante.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III
do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
recebimento da convocação.
4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo
Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.
4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da
Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.
4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceito pelo Órgão
Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata
de Registro de Preços.
4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não
mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.
4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-lo durante o período da
vigência desta Ata.
4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social,
bem como manter,  devidamente  válidas  e  atualizadas,  as  certidões  de  regularidade  com a  Fazenda  Federal  e  a
Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. O Órgão Gerenciador se compromete a dar plena e fiel execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando
todas as condições estabelecidas.
5.2. Caberá ao Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o
seguinte:
a)  Consolidar  todas  as  informações  relativas  aos  preços  e  quantitativos  registrados  procedendo  periodicamente  o
levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às
necessidades desta Administração Pública.
c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail
ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
f)  Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que
externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis
alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município.
5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser
atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a esta Administração.
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
6.1. Os produtos/expedientes serão recebidos definitivamente no prazo máximo de Até 10 (dez) dias úteis, contados a
partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.
6.2.  O  pagamento  será  efetuado  referente  ao(s)  produto(s)  recebido(s)  pela  contratante,  mediante  o  Termo  de
Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com
as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no
ato do pagamento as referidas certidões:
6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais  e à Dívida Ativa da União,  expedida pela Secretaria  da Receita Federal,
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991
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6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou
sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.4.  Certidão Negativa de Débitos,  ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,  relativa à atividade econômica,
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal.
6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo
Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.6.  Certificado  de  Regularidade  de  Situação  do  FGTS –  CRF,  emitido  pela  Caixa  Econômica  Federal  –  CEF,
comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
6.3. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6.2
deste instrumento.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade
fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento deverão estar válidas para o
dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento
não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).
6.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
6.6. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentação.
6.7. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
6.8. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de
pagamentos serão equivalentes.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
7.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo Órgão
Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05(cinco)
anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações
legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar
a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.
7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal.
7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na
forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos
86 a 88 do mesmo instituto legal.
7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido
no edital convocatório.
CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º
8.666/93.
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de
fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao Órgão Gerenciador , através da Comissão Central de Licitação, promover
necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, o Órgão
Gerenciador convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado.
8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e o Órgão Gerenciador convocará os
demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso
deverá apresentar ao Órgão Gerenciador requerimento devidamente comprovado.
8.4.1. O Órgão Gerenciador, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem
aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.
8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, o Órgão Gerenciador poderá convocar os demais
Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as
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medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.
CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
9. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado
consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.
f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços
registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de
recebimento;
n) No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação
no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º
dia útil, a contar da publicação;
9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
a)  A  solicitação  do  Fornecedor  para  cancelamento  do  registro  de  preço  não  o  desobriga  do  fornecimento  dos
complementos alimentares até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não
aceitas as razões do pedido;
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade o Órgão Gerenciador, se necessário,
poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o
instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.
10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.ºs
10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123 e alterações posteriores, nos termos da Minuta do Contrato do
Edital.
10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração
Pública.
10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base
para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃO PARTICIPANTES
11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, 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.
11.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
11.1.2. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do
poder executivo de Açailândia-MA (www.açailândia.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 140/2017.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto
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Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 e
alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste
contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Açailândia (MA) 13 de Agosto de 2020
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ÓRGÃO GERENCIADOR

 
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
PROPRIETÁRIO

Testemunhas:
Nome: __________________________________ CPF: ______________________
 
Nome: __________________________________ CPF: ______________________ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/PP/030/2020

Em 13 de Agosto de 2020, o MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrita no
CNPJ n ° 07.000.268/0001-72, com sede à Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA, por
meio da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, neste ato representado pelo Secretário, Sr José Alves de Oliveira,
portador da cédula de identidade nº 055287002015-6 SSP/MA e do CPF nº 253.266.003-15, resolvem registrar os preços
das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Presencial Nº 030/2020, sob o regime de compras pelo Sistema de
Registro de Preços, para Registro de preços para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica(s) para fornecimento de
equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas desta administração pública., a teor do disposto na
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 134/2015,
Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 140/2017 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 155/2019 e
alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e demais normas pertinentes à espécie:
 

Nome empresarial: ALDRIN V. CARVALHO INFORMATICA EIRELI
Cnpj: 22.018.106/0001-55
Endereço:  RUA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA,  RUA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA,  CENTRO, Cep:
65.930-000, ACAILANDIA - MA
(DDD) Telefone: (99) 3538-3029
E-mail: conexusinformatica@gmail.com
Nome do representante legal: ALDRIN VERAS CARVALHO
Cédula de identidade/órgão emissor: 039898142010-0 SSP/MA
CPF: 402.805.193-20
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P R E Ç O

UNITÁRIO (R$)
PREÇO TOTAL
(R$)

7 Gravador  de  Voz  Digital  4gb  Mp3
MARCA: SONY

UNIDADE 1 R$ 399,00 R$ 399,00
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24 Rack Padrão 19 - 16u X 570 Mm + 2
Bandejas Fixas Ventiladas Padrão 19
Polegadas;  Produto  Cortado  a  Laser
Produto com chave inclusa; Porta com
acrílico  fumê  Pintura  Eletrostática;
Produto com alta resistência mecânica
e  qualidade;  Material:  Aço  Carbono
Temos outras cores: Preto, Branco e
Cinza.  Dimensões:   775  mm (16u  -
Altura) x 570 mm (Profundidade) x 529
mm  (Largura)  Produto  enviado
desmontado.

UNIDADE 2 R$ 1.600,00 R$ 3.200,00

30 Switch 24 Portas Gigabit SG2404 MR
L2+ 4780027 MARCA: D-LYNK

UNIDADE 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

32 A u t o t r a n s f o r m a d o r  2 0 0 0 V A
Bivolt/Bipolar. MARCA: FORCE LINE

UNIDADE 40 R$ 160,00 R$ 6.400,00

34 Alcool  Isopropilico  de  250ml  com
Isopropanol  com grau  de  pureza  de
99,8%. MARCA: SPRAYOL

UNIDADE 10 R$ 21,95 R$ 219,50

49 Organizador de Fios 19mm - 3/4" Preto
1m MARCA: FORCE LINE

METRO 100 R$ 14,00 R$ 1.400,00

53 TESTADOR  DE  CABOS  RJ45/RJ11
MARCA: COMTAC

UNIDADE 5 R$ 52,00 R$ 260,00

61 Aparelho de Rádio Talkabout Rádio de
Comunicação Talkabout  com alcance
de até 56 Km MARCA: MOTOROLA

UNIDADE 12 R$ 745,00 R$ 8.940,00

65 Tripe  Profissional  WT  6734  Com
Cabeça  Hidraulica  -  1,77m  MARCA:
FULL

UNIDADE 1 R$ 694,00 R$ 694,00

70 ESTABILIZADOR  1000VA  MARCA:
TSHARA

UNIDADE 25 R$ 286,00 R$ 7.150,00

VALOR TOTAL R$ 33.662,50

Observações: Nada a registrar
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO
1.1. Vinculam- se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital do Pregão Presencial
Nº 030/2020 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.
1.2.  Este  instrumento  não  obriga  a  contratação,  nem mesmo nas  quantidades  indicadas  no  ANEXO I  (Termo de
Referência)  deste  documento,  podendo  os  Órgãos  Participantes  promoverem  as  aquisições  de  acordo  com  suas
necessidades.
1.3. A existência dos preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a adquirir os produtos,
sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
2.1. Sempre que julgar necessário o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes, solicitarão durante a vigência da Ata de
Registro de Preços o fornecimento dos produtos, na quantidade que for preciso, mediante solicitação por escrito, emissão
da Nota de Empenho e celebração do Contrato correspondente.
2.2. O Órgão Gerenciador convocará o Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação.
2.2.1. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar os contratos, poderão ser convocados
os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de
penalidades previstas nesta ata e no edital.
2.3. O prazo de entrega do(s) produtos (s) é de Até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação.
2.4. Os produtos objeto do Contrato serão recebidos, provisoriamente e definitivamente, pela CONTRATANTE, de acordo
com as normas do artigo 73, II, da Lei n.º 8.666/93 e do CONTRATO.
2.5. Os produtos deverão ser entregues acondicionados na forma compatível para transporte, em embalagens de fábrica,
lacrados pelo fabricante.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III
do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
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recebimento da convocação.
4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo
Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.
4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da
Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.
4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceito pelo Órgão
Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata
de Registro de Preços.
4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não
mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.
4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-lo durante o período da
vigência desta Ata.
4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social,
bem como manter,  devidamente  válidas  e  atualizadas,  as  certidões  de  regularidade  com a  Fazenda  Federal  e  a
Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. O Órgão Gerenciador se compromete a dar plena e fiel execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando
todas as condições estabelecidas.
5.2. Caberá ao Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o
seguinte:
a)  Consolidar  todas  as  informações  relativas  aos  preços  e  quantitativos  registrados  procedendo  periodicamente  o
levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às
necessidades desta Administração Pública.
c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail
ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
f)  Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que
externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis
alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município.
5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser
atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a esta Administração.
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
6.1. Os produtos/expedientes serão recebidos definitivamente no prazo máximo de Até 10 (dez) dias úteis, contados a
partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.
6.2.  O  pagamento  será  efetuado  referente  ao(s)  produto(s)  recebido(s)  pela  contratante,  mediante  o  Termo  de
Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com
as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no
ato do pagamento as referidas certidões:
6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais  e à Dívida Ativa da União,  expedida pela Secretaria  da Receita Federal,
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991
6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou
sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.4.  Certidão Negativa de Débitos,  ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,  relativa à atividade econômica,
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal.
6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo
Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.6.  Certificado  de  Regularidade  de  Situação  do  FGTS –  CRF,  emitido  pela  Caixa  Econômica  Federal  –  CEF,
comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal
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Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
6.3. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6.2
deste instrumento.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade
fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento deverão estar válidas para o
dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento
não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).
6.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
6.6. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentação.
6.7. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
6.8. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de
pagamentos serão equivalentes.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
7.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo Órgão
Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05(cinco)
anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações
legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar
a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.
7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal.
7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na
forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos
86 a 88 do mesmo instituto legal.
7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido
no edital convocatório.
CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º
8.666/93.
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de
fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao Órgão Gerenciador , através da Comissão Central de Licitação, promover
necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, o Órgão
Gerenciador convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado.
8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e o Órgão Gerenciador convocará os
demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso
deverá apresentar ao Órgão Gerenciador requerimento devidamente comprovado.
8.4.1. O Órgão Gerenciador, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem
aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.
8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, o Órgão Gerenciador poderá convocar os demais
Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.
CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
9. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado
consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.
f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
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h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços
registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de
recebimento;
n) No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação
no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º
dia útil, a contar da publicação;
9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
a)  A  solicitação  do  Fornecedor  para  cancelamento  do  registro  de  preço  não  o  desobriga  do  fornecimento  dos
complementos alimentares até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não
aceitas as razões do pedido;
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade o Órgão Gerenciador, se necessário,
poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o
instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.
10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.ºs
10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123 e alterações posteriores, nos termos da Minuta do Contrato do
Edital.
10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração
Pública.
10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base
para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃO PARTICIPANTES
11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, 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.
11.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
11.1.2. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do
poder executivo de Açailândia-MA (www.açailândia.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 140/2017.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto
Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 e
alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste
contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Açailândia (MA) 13 de Agosto de 2020
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
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SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ÓRGÃO GERENCIADOR

 
ALDRIN V. CARVALHO INFORMATICA EIRELI

ALDRIN VERAS CARVALHO
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:
Nome: __________________________________ CPF: ______________________
 
Nome: __________________________________ CPF: ______________________ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/PP/030/2020

Em 13 de Agosto de 2020, o MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrita no
CNPJ n ° 07.000.268/0001-72, com sede à Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA, por
meio da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, neste ato representado pelo Secretário, Sr José Alves de Oliveira,
portador da cédula de identidade nº 055287002015-6 SSP/MA e do CPF nº 253.266.003-15, resolvem registrar os preços
das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Presencial Nº 030/2020, sob o regime de compras pelo Sistema de
Registro de Preços, para Registro de preços para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica(s) para fornecimento de
equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas desta administração pública., a teor do disposto na
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 134/2015,
Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 140/2017 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 155/2019 e
alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e demais normas pertinentes à espécie:
 

Nome empresarial: SEL INFORMATICA EIRELI
Cnpj: 00.360.899/0001-53
Endereço: R MARLI SARNEY, R MARLI SARNEY, CENTRO, Cep: 65.930-000, ACAILANDIA - MA
(DDD) Telefone: (99) 3538-0093/ (99) 3538-3538
E-mail: vieira.vicont@veloxmail.com.br
Nome do representante legal: SILVIO BATISTA DOS SANTOS
Cédula de identidade/órgão emissor: 164875-3 SSP/MA
CPF: 488.563.473-34
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P R E Ç O

U N I T Á R I O
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

3 Telefone  Preto  Sem  Chave  Com  Fio
MARCA: INTELBRÁS

UNIDADE 15 R$ 70,02 R$ 1.050,30

8 CPU I5-7400 3.0GHZ 8GB DDR4 HD 1 TB
HDMI/VGA FONTE 350W MARCA: HCI

UNIDADE 10 R$ 3.180,00 R$ 31.800,00

9 33270-COMPUTADOR  I7-9700  3.0GHZ
8GB DDR4 SSD 240 HDMI/VGA FONTE
350W  TECLADO  +  MOUSE  USB
MONITOR 19,5" LED HDMI VGA MARCA:
HCI

UNIDADE 10 R$ 5.150,00 R$ 51.500,00

10 COMPUTADOR  I3-7100  3.9GHZ  8GB
DDR4 HD 1 TB HDMI/VGA FONTE 200W
TECLADO  +  MOUSE  USB  MONITOR
19,5" LED HDMI VGA MARCA: HCI

UNIDADE 23 R$ 2.590,00 R$ 59.570,00
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11 COMPUTADOR  I3-7100  3.9GHZ  8GB
DDR4 HD 1 TB HDMI/VGA FONTE 200W
TECLADO  +  MOUSE  USB  MONITOR
1 9 , 5 "  L E D  H D M I  V G A  C O T A
RESERVADA  PARA  ME  E  EPP,  NOS
TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI
1 2 3 / 2 0 0 6  E  A L T E R A Ç Õ E S
POSTERIORES.  MARCA:  HCI

UNIDADE 7 R$ 2.590,00 R$ 18.130,00

12 COMPUTADOR  I5-7400  3.0GHZ  8GB
DDR4 HD 1 TB HDMI/VGA FONTE 350W
TECLADO  +  MOUSE  USB  MONITOR
19,5" LED HDMI VGA MARCA: HCI

UNIDADE 10 R$ 3.540,00 R$ 35.400,00

14 Notebook 15,6'' i5-8 8GB 256GB SSD PV
W10 MARCA: ACER

UNIDADE 5 R$ 4.290,00 R$ 21.450,00

16 NOTEBOOK  15.6P  i3-7020U  4GB  1TB
MARCA: ACER

UNIDADE 10 R$ 2.390,00 R$ 23.900,00

18 Microfone Sem Fio Headset/ Lapela Freq.
533.7Mhz MARCA: MXT

UNIDADE 5 R$ 385,00 R$ 1.925,00

20 NOBREAK 1500BI 115 MARCA: SMS UNIDADE 25 R$ 1.030,00 R$ 25.750,00
26 ROTEADOR  WIRELESS  AC1200  AC12

DUAL BAND 4ANT MARCA: MERCUSYS
UNIDADE 45 R$ 248,00 R$ 11.160,00

29 Pedestal  para  Caixa  Acústica  MARCA:
ASK

UNIDADE 10 R$ 98,00 R$ 980,00

35 Alicate de Inserção Punch Down MARCA:
HIKARI

UNIDADE 3 R$ 43,80 R$ 131,40

37 Mouse Pad Ergonômico com Apoio Base
Gel Preto MARCA: MULTILASER

UNIDADE 80 R$ 38,00 R$ 3.040,00

39 Cabo  HDMI  1,4.  Tamanho:  1.80m.
MARCA:  EVUS

UNIDADE 80 R$ 16,46 R$ 1.316,80

42 Extensão USB 2.0 “a” macho x “a” fêmea
1,80m. MARCA: PLUS CABLE

UNIDADE 25 R$ 8,30 R$ 207,50

44 Kit  De  Ferramentas  Para  Computador
Com 13 Peças- Kit Com 13 Peças Linha
Profissional-  Peso  Bruto:  800  Gramas-
Inclusos:-  2  Pinças-  1  Tubo  Plástico-  1
Chave Teste- 1 Extrator Com 3 Garras- 1
Chave Torx: T15- 2 Chaves Philips: 1 0- 2
Chaves  De  Fenda:  3/16  1/8-  2  Chaves
Canhão:  3/16  1/4-  1  Alicate  Bico  Meia-
Cana 5 Com Mola. MARCA: WESTERN

UNIDADE 2 R$ 98,30 R$ 196,60

45 Kit de Ferramentas para notebook: Incluso
Chave Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8,
T9, T10, T15 Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0
Chave  De  Fenda:  1.5,  2 .0  Chave
Hexagonal:  2.5,  3,  3.5,  4,  4.5,  5,  5.5
Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 1.2 Chave
Y: 2.0 Chave Ph2 Chave Triangulo:  2.3
Chave U1: 2.6 02 - Chaves Plásticas 01 -
Ventosa  01  -  Pinça  Chave  Pentalobe
30mm MARCA: LIAN XING

UNIDADE 2 R$ 122,30 R$ 244,60

50 Pen drive Retratil 32 GB preto. MARCA:
SONY

UNIDADE 50 R$ 47,00 R$ 2.350,00

51 COMPUTADOR  -  I5-9400  2.9GHZ  8GB
DDR4  SSD  240  HDMI/VGA  FONTE
3 5 0 W T E C L A D O  +  M O U S E  U S B
MONITOR 19,5" LED HDMI VGA MARCA:
HCI

UNIDADE 10 R$ 3.490,00 R$ 34.900,00

52 Teclado  USB  Sl im  Preto  MARCA:
MULTILASER

UNIDADE 252 R$ 20,00 R$ 5.040,00
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55 Painel  Eletrônico  de  Senha  e  Guichê
Digital  SG-625-K  38X14  cm  e  Controle
Sem Fio Sequencial + Kit Tira Senha para
Parede MARCA: GPTRONICS

UNIDADE 4 R$ 1.340,00 R$ 5.360,00

57 Filtro de Linha 6 Tomadas Linear Preto.
MARCA: MULTILASER

UNIDADE 50 R$ 49,00 R$ 2.450,00

59 Roteador  Wireless  300Mbps  2  Antenas
2Lan MARCA: TP LINK

UNIDADE 10 R$ 118,00 R$ 1.180,00

60 Te le fone  Ce lu la r  F i xo  MARCA:
INTELBRÁS

UNIDADE 20 R$ 265,00 R$ 5.300,00

62 CPU - I3-7100 3.9GHZ 8GB DDR4 HD 1
TB  HDMI/VGA  FONTE  200W  MARCA:
HCI

UNIDADE 20 R$ 1.780,00 R$ 35.600,00

64 Bateria  NP-FW50 Original  a6300  a6000
a6500 a6400 a7s MARCA: DURAPRO

UNIDADE 1 R$ 265,00 R$ 265,00

VALOR TOTAL R$ 380.197,20

Observações: Nada a registrar
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO
1.1. Vinculam- se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital do Pregão Presencial
Nº 030/2020 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.
1.2.  Este  instrumento  não  obriga  a  contratação,  nem mesmo nas  quantidades  indicadas  no  ANEXO I  (Termo de
Referência)  deste  documento,  podendo  os  Órgãos  Participantes  promoverem  as  aquisições  de  acordo  com  suas
necessidades.
1.3. A existência dos preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a adquirir os produtos,
sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
2.1. Sempre que julgar necessário o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes, solicitarão durante a vigência da Ata de
Registro de Preços o fornecimento dos produtos, na quantidade que for preciso, mediante solicitação por escrito, emissão
da Nota de Empenho e celebração do Contrato correspondente.
2.2. O Órgão Gerenciador convocará o Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação.
2.2.1. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar os contratos, poderão ser convocados
os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de
penalidades previstas nesta ata e no edital.
2.3. O prazo de entrega do(s) produtos (s) é de Até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação.
2.4. Os produtos objeto do Contrato serão recebidos, provisoriamente e definitivamente, pela CONTRATANTE, de acordo
com as normas do artigo 73, II, da Lei n.º 8.666/93 e do CONTRATO.
2.5. Os produtos deverão ser entregues acondicionados na forma compatível para transporte, em embalagens de fábrica,
lacrados pelo fabricante.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III
do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
recebimento da convocação.
4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo
Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.
4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da
Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.
4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceito pelo Órgão
Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata
de Registro de Preços.
4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não
mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.
4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-lo durante o período da
vigência desta Ata.
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4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social,
bem como manter,  devidamente  válidas  e  atualizadas,  as  certidões  de  regularidade  com a  Fazenda  Federal  e  a
Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. O Órgão Gerenciador se compromete a dar plena e fiel execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando
todas as condições estabelecidas.
5.2. Caberá ao Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o
seguinte:
a)  Consolidar  todas  as  informações  relativas  aos  preços  e  quantitativos  registrados  procedendo  periodicamente  o
levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às
necessidades desta Administração Pública.
c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail
ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
f)  Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que
externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis
alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município.
5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser
atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a esta Administração.
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
6.1. Os produtos/expedientes serão recebidos definitivamente no prazo máximo de Até 10 (dez) dias úteis, contados a
partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.
6.2.  O  pagamento  será  efetuado  referente  ao(s)  produto(s)  recebido(s)  pela  contratante,  mediante  o  Termo  de
Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com
as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no
ato do pagamento as referidas certidões:
6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais  e à Dívida Ativa da União,  expedida pela Secretaria  da Receita Federal,
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991
6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou
sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.4.  Certidão Negativa de Débitos,  ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,  relativa à atividade econômica,
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal.
6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo
Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.6.  Certificado  de  Regularidade  de  Situação  do  FGTS –  CRF,  emitido  pela  Caixa  Econômica  Federal  –  CEF,
comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
6.3. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6.2
deste instrumento.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade
fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento deverão estar válidas para o
dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento
não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).
6.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a
cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
6.6. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentação.
6.7. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
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6.8. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de
pagamentos serão equivalentes.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
7.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo Órgão
Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05(cinco)
anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações
legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar
a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.
7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal.
7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na
forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos
86 a 88 do mesmo instituto legal.
7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido
no edital convocatório.
CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º
8.666/93.
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de
fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao Órgão Gerenciador , através da Comissão Central de Licitação, promover
necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, o Órgão
Gerenciador convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado.
8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e o Órgão Gerenciador convocará os
demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso
deverá apresentar ao Órgão Gerenciador requerimento devidamente comprovado.
8.4.1. O Órgão Gerenciador, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem
aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.
8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, o Órgão Gerenciador poderá convocar os demais
Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.
CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
9. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado
consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.
f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços
registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de
recebimento;
n) No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação
no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º
dia útil, a contar da publicação;
9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
a)  A  solicitação  do  Fornecedor  para  cancelamento  do  registro  de  preço  não  o  desobriga  do  fornecimento  dos
complementos alimentares até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30
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(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não
aceitas as razões do pedido;
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade o Órgão Gerenciador, se necessário,
poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o
instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.
10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.ºs
10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123 e alterações posteriores, nos termos da Minuta do Contrato do
Edital.
10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração
Pública.
10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base
para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃO PARTICIPANTES
11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, 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.
11.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
11.1.2. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do
poder executivo de Açailândia-MA (www.açailândia.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 140/2017.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto
Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 e
alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste
contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Açailândia (MA) 13 de Agosto de 2020
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ÓRGÃO GERENCIADOR

 
SEL INFORMATICA EIRELI

SILVIO BATISTA DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:
Nome: __________________________________ CPF: ______________________
 
Nome: __________________________________ CPF: ______________________ 

 

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2020.0728.4

PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a)
Secretaria Municipal de Esporte - SEMES e a empresa
DISTRIBUIDORA  PORTAO  DA  AMAZONIA  LTDA.
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OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o
fornecimento  de  material  de  expediente,  didático,
pedagógico, artesanato entre outros, para atender aos
interesses de várias secretarias desta Administração
Pública.  BASE  LEGAL:  Lei  n°  8.666/93  e  Lei  Federal
10.520/2002  e  suas  alterações,  Pregão  Presencial  Nº
019/2020.  VALOR  TOTAL:  R$  1.057,15  (um  mil  e
cinquenta e sete reais e quinze centavos). PRAZO DE
VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2020 a contar da data
de  sua  assinatura:  13  de  Agosto  de  2020.  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  27.122.0033.2-219 -  Manutenção da
Secretaria  de  Esporte,  ELEMENTO  DA  DESPESA:
3.3.90.30.00  -  Material  de  Consumo,  FONTE  DE
RECURSOS:  0.1.00.000000  -  Recursos  Ordinários,
VALOR: R$ 1.057,15 (um mil e cinquenta e sete reais e
quinze  centavos),  SIGNATÁRIOS:  Mauriti  Soares  de
Morais, pela Contratante, Antonio Dilailson ALves de Sousa
- DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA, pela
Contratada.  ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios
próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 13
de Agosto de 2020.

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2020.0730.3

PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a)
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEAGRI e
a  empresa  FORT  CLEAN  -  DISTRIBUIDORA  EIRELI.
OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o
fornecimento de materiais de limpeza para atender aos
interesses de várias secretarias desta Administração
Pública.  BASE  LEGAL:  Lei  n°  8.666/93  e  Lei  Federal
10.520/2002  e  suas  alterações,  Pregão  Presencial  Nº
026/2020. VALOR TOTAL: R$ 320,96 (trezentos e vinte
reais e noventa e seis centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA:
Até 31 de Dezembro de 2020  a contar da data de sua
assinatura:  12  de  Agosto  de  2020 .  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  04.122.0005.2-015  –  Manutenção  e
Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pesca,
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 –  Material  de
Consumo,  FONTE  DE  RECURSOS:  0.1.00.000000  –
Recursos Ordinários , VALOR: R$ 320,96 (trezentos e
vinte reais e noventa e seis centavos), SIGNATÁRIOS:
Cristiano Neto Soares da Silva,  pela Contratante,  César
Felix  -  FORT  CLEAN  -  DISTRIBUIDORA  EIRELI,  pela
Contratada.  ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios
próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 12
de Agosto de 2020.

 
 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2020.0730.5

PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a)
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEAGRI e
a  empresa  LAGO  COMERCIO  E  SERVICOS  EIRELI.
OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o

fornecimento de materiais de limpeza para atender aos
interesses de várias secretarias desta Administração
Pública.  BASE  LEGAL:  Lei  n°  8.666/93  e  Lei  Federal
10.520/2002  e  suas  alterações,  Pregão  Presencial  Nº
026/2020. VALOR TOTAL: R$ 27,10 (vinte e sete reais e
dez  centavos).  PRAZO  DE  VIGÊNCIA:  Até  31  de
Dezembro de 2020 a contar da data de sua assinatura: 3
de  Agosto  de  2020.  UNIDADE  ORÇAMENTÁRIA:
04.122.0005.2-015 – Manutenção e Funcionamento da
Secretaria  de  Agricultura  e  Pesca,  ELEMENTO  DA
DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, FONTE
DE RECURSOS: 0.1.00.000000 – Recursos Ordinários ,
VALOR: R$ 27,10 (vinte e sete reais e dez centavos),
SIGNATÁRIOS:  Cristiano  Neto  Soares  da  Silva,  pela
Contratante, Everton Costa Lago - LAGO COMERCIO E
SERVICOS EIRELI,  pela  Contratada.  ARQUIVAMENTO:
Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal.
 

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2020.0731.1

PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a)
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEAGRI e
a empresa BATISTA E COELHO LTDA - EPP. OBJETO:
Contratação  de  pessoa(s)  jurídica(s)  para  o
fornecimento  de  material  de  expediente,  didático,
pedagógico, artesanato entre outros, para atender aos
interesses de várias secretarias desta Administração
Pública.  BASE  LEGAL:  Lei  n°  8.666/93  e  Lei  Federal
10.520/2002  e  suas  alterações,  Pregão  Presencial  Nº
019/2020. VALOR TOTAL: R$ 1.022,58 (um mil e vinte e
dois  reais  e  cinquenta  e  oito  centavos).  PRAZO DE
VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2020 a contar da data
de  sua  assinatura:  12  de  Agosto  de  2020.  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  04.122.0005.2-015  –  Manutenção  e
Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pesca,
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 –  Material  de
Consumo,  FONTE  DE  RECURSOS:  0.1.00.000000  –
Recursos Ordinários , VALOR: R$ 1.022,58 (um mil e
vinte  e  dois  reais  e  cinquenta  e  oito  centavos),
SIGNATÁRIOS:  Cristiano  Neto  Soares  da  Silva,  pela
Contratante,  Vereslandy Araujo  de Castro  -  BATISTA E
COELHO LTDA - EPP, pela Contratada. ARQUIVAMENTO:
Arqu ivado  por  me ios  p rópr ios  na  Pre fe i tu ra
Municipal. Açailândia - MA, em 12 de Agosto de 2020.

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2020.0731.8

PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a)
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEAGRI e
a  empresa  DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA
LTDA.  OBJETO:  Contratação de  pessoa(s)  jurídica(s)
para  o  fornecimento  de  material  de  expediente,
didático,  pedagógico,  artesanato  entre  outros,  para
atender  aos  interesses  de  várias  secretarias  desta
Administração Pública. BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93 e
Lei  Federal  10.520/2002  e  suas  alterações,  Pregão
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Presencial Nº 019/2020. VALOR TOTAL: R$ 1.545,18 (um
mil  e quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro
de 2020 a contar da data de sua assinatura: 31 de Julho
de 2020. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0005.2-015
–  Manutenção  e  Funcionamento  da  Secretaria  de
Agricultura  e  Pesca,  ELEMENTO  DA  DESPESA:
3.3.90.30.00  –  Material  de  Consumo,  FONTE  DE
RECURSOS:  0.1.00.000000  –  Recursos  Ordinários  ,
VALOR: R$ 1.545,18 (um mil e quinhentos e quarenta e
cinco  reais  e  dezoito  centavos),  SIGNATÁRIOS:
Cristiano Neto Soares da Silva, pela Contratante, Antonio
Dilailson ALves de Sousa - DISTRIBUIDORA PORTAO DA
AMAZONIA  LTDA,  pela  Contratada.  ARQUIVAMENTO:
Arqu ivado  por  me ios  p rópr ios  na  Pre fe i tu ra
Municipal. Açailândia - MA, em 31 de Julho de 2020.
 

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2020.0803.5

PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a)
Secretaria  Municipal  de  Governo  e  a  empresa
DISTRIBUIDORA  PORTAO  DA  AMAZONIA  LTDA.
OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o
fornecimento  de  material  de  expediente,  didático,
pedagógico, artesanato entre outros, para atender aos
interesses de várias secretarias desta Administração
Pública.  BASE  LEGAL:  Lei  n°  8.666/93  e  Lei  Federal
10.520/2002  e  suas  alterações,  Pregão  Presencial  Nº
019/2020. VALOR TOTAL: R$ 727,16 (setecentos e vinte
e  sete  reais  e  dezesseis  centavos) .  PRAZO  DE
VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2020 a contar da data
de  sua  assinatura:  13  de  Agosto  de  2020.  UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:  04.122.0002.2-220 -  Manutenção da
Secretaria  de  Governo,  ELEMENTO  DA  DESPESA:
3.3.90.30.00  -  Material  de  Consumo,  FONTE  DE
RECURSOS:  0.1.00.000000  -  Recursos  Ordinários,
VALOR: R$ 727,16 (setecentos e vinte e sete reais e
dezesseis centavos),  SIGNATÁRIOS:  Sininger  Vidal  de
Oliveira Neto, pela Contratante, Antonio Dilailson ALves de
Sousa - DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA,
pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios
próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 13
de Agosto de 2020.

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2020.0803.6

PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a)
Secretaria Municipal de Cultura e a empresa BATISTA E
COELHO  LTDA  -  EPP.  OBJETO:  Contratação  de
pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de material
de expediente, didático, pedagógico, artesanato entre
outros,  para  atender  aos  interesses  de  várias
secretarias desta Administração Pública. BASE LEGAL:
Lei  n°  8.666/93  e  Lei  Federal  10.520/2002  e  suas
alterações,  Pregão  Presencial  Nº  019/2020.  VALOR
TOTAL: R$ 9.209,46 (nove mil e duzentos e nove reais e

quarenta e seis centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31
de Dezembro de 2020 a contar da data de sua assinatura:
12  de  Agosto  de  2020.  UNIDADE  ORÇAMENTÁRIA:
13.122.0030.2-147 - Manutenção da Secretaria Municipal
de  Cultura,  ELEMENTO DA DESPESA:  3.3.90.30.00  -
material  de  Consumo,  FONTE  DE  RECURSOS:
0.1.00.000000  -  Recursos  Ordinários,  VALOR:
R$  9.209,46  (nove  mil  e  duzentos  e  nove  reais  e
quarenta  e  seis  centavos),  SIGNATÁRIOS:  Francisco
Antonio  Cruz  de  Sousa,  pela  Contratante,  Vereslandy
Araujo de Castro - BATISTA E COELHO LTDA - EPP, pela
Contratada.  ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios
próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 12
de Agosto de 2020.

 
 

 
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2020.0803.8

 
PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a)
Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  a  empresa
DISTRIBUIDORA  PORTAO  DA  AMAZONIA  LTDA.
OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o
fornecimento  de  material  de  expediente,  didático,
pedagógico, artesanato entre outros, para atender aos
interesses de várias secretarias desta Administração
Pública.  BASE  LEGAL:  Lei  n°  8.666/93  e  Lei  Federal
10.520/2002  e  suas  alterações,  Pregão  Presencial  Nº
019/2020.  VALOR  TOTAL:  R$  2.278,19  (dois  mil  e
duzentos e setenta e oito reais e dezenove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2020 a
contar da data de sua assinatura: 13 de Agosto de 2020.
UNIDADE  ORÇAMENTÁRIA:  13.122.0030.2-147  -
Manutenção  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura,
ELEMENTO DA DESPESA:  3.3.90.30.00  -  Material  de
Consumo,  FONTE  DE  RECURSOS:  0.1.00.000000  -
Recursos Ordinários , VALOR: R$ 2.278,19 (dois mil e
duzentos e setenta e oito reais e dezenove centavos),
SIGNATÁRIOS:  Francisco  Antonio  Cruz  de  Sousa,  pela
Contratante,  Antonio  Dilailson  ALves  de  Sousa  -
DISTRIBUIDORA  PORTAO  DA  AMAZONIA  LTDA,  pela
Contratada.  ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios
próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 13
de Agosto de 2020.

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
2020.0610.1.

EXTRATO  DO  1º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO
2020.0610.1. PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA,
através do(a)  Secretaria Municipal  de Infraestrutura e
Urbanismo  e  a  empresa  A.  ABREU  DE  OLIVEIRA
SERVICOS  EIRELI.  OBJETO:  Constitui  objeto  do
presente instrumento o acréscimo no valor global do
contrato de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento
de  material  laterítico  de  1ª  categoria  (piçarra)  de
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interesse da Secretaria  Municipal  de Infraestrutura e
Urbanismo. DO VALOR: O presente aditivo acrescenta ao
contrato o valor de R$ 13.574,00 (treze mil e quinhentos e
setenta  e  quatro  reais),  equivalente  a  aproximadamente
24,92% (vinte e quatro virgula, noventa e dois por cento) no
valor global  contratado. BASE LEGAL:  Este aditivo tem
como  amparo  legal  a  licitação  na  modalidade  Pregão
Presencial  Nº  021/2020  e  rege-  se  pelas  disposições
expressas  na  Lei  nº  10.520/2002,  Lei  nº  123/2006  e
alterações  posteriores,  Decreto  Municipal  nº  134/2015,
Decreto  Municipal  nº  136/2015,  Decreto  Municipal  nº
122 /2017 ,  Decre to  Mun ic ipa l  n º  140 /2017  e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores,  e sujeitando- se
aos  preceitos  de  direito  público  e  aplicando-se,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as  disposições de direito  privado.  e  Clausula  Décima
Terce i ra  do  re fer ido  cont ra to .  DA  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade - 11 - Secretaria Municipal de
Infra  Estrutura  e  Urbanismo  –  Projeto  Atividade:
04.122.0011.2-078 - Manutenção da Secretaria Municipal
de Infra Estrutura e Urbanismo - Elemento da Despesa:
3.3.90.30.00  -  Material  de  Consumo  -  Fonte  de
Recursos:  0.1.00.000000  -  Recursos  Ordinários.  DA
RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas do contrato
inicial  não  atingidas  pelo  presente  instrumento  ficam
ratificadas.   SIGNATÁRIOS:  Carlos  Alberto  Miranda  da
Costa,  pela  Contratante,  Antonio  Abreu de Oliveira  -  A.
ABREU  DE  OLIVEIRA  SERVICOS  EIRELI,  pela
Contratada.  ARQUIVAMENTO:  Arquivado  por  meios
próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 12
de agosto de 2020.  Carlos Alberto Miranda da Costa -
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

 
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
024/2020

 O  MUNICÍPIO  DE  AÇAILÂNDIA-MA,  através  da
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA,  situada na
Av.  Santa  Luzia,  s/nº,  Parque  das  Nações,  CEP:
65.930-000,  Açailândia-MA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
07.000.268/0001-72,  neste  ato  representada  pelo
Secretário Municipal de Cultura, Francisco Antonio Cruz de
Sousa ,  po r tador  da  cédu la  de  iden t idade  nº
000113483799-0 SSP/MA e do CPF nº 979.684.553-91, no
uso  de  suas  atribuições  legais,  amparado  pelo  Decreto
Municipal nº 155/2019 alterado pelo decreto 309/2019, com
base nas informações constantes nos autos do processo
administrativo  nº  8236/2020,  resolve  RATIFICAR  a
dispensa  de  licitação  nº  024/2020,  cujo  objeto  é  a
contratação  de  pessoa  física  para  a  pintura  de  artes
urbanas (grafites) na Praça do Pioneiro, Praça da Cultura e
Terminal Rodoviário Municipal, visando à valorização dos
espaços  urbanos  deste  município,  que  culminará  na
contratação  do  Sr.  Vagner  Salasar  Santana,  CPF  nº
032.436.143-25, pelo valor global de R$ 28.600,00 (vinte e
oito mil e seiscentos reais).
 

Secretaria Municipal de Cultura, Açailândia - MA,
em 13 de agosto de 2020.

 
 

 
 

 
FRANCISCO ANTONIO CRUZ DE SOUSA

 
Secretário Municipal de Cultura de Açailândia

Portaria 07/2020 – GAB

 

GABINETE DO PREFEITO
DECRETOS

DECRETO MUNICIPAL N° 193, DE 14 DE AGOSTO
DE 2020.

 
Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade
para  os  servidores  públicos  municipais,  lotados  na
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, que exercerem
atividades  nas  unidades  de  atendimento  aos  pacientes
suspeitos ou portadores do vírus COVID-19, e dá outras
providências.
 
 

O  P R E F E I T O  M U N I C I P A L  D E
AÇAILÂNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições que são conferidas pelo artigo 57, inciso IV, da
Lei Orgânica do Município:

 
CONSIDERANDO  que  é  competência  do

Chefe do Poder Executivo, dentro do princípio do interesse
público,  e  com base  na  Lei  Orgânica  do  Município  de
Açailândia, expedir Decretos para regulamentar, resguardar
e promover o bem-estar da coletividade;

 
C O N S I D E R A N D O  o s  b o l e t i n s

epidemiológicos  publicados pela  Secretaria  Municipal  de
Saúde dos casos de infecção por COVID-19 e do perfil da
população  atingida,  visando  a  definição  de  medidas
proporcionais  ao  objetivo  de  prevenção  do  contágio  da
COVID-19;
 

C O N S I D E R A N D O  o s  b o l e t i n s
epidemiológicos  publicados pela  Secretaria  Municipal  de
Saúde dos casos de infecção por COVID-19 e do perfil da
população  atingida,  visando  a  definição  de  medidas
proporcionais  ao  objetivo  de  prevenção  do  contágio  da
COVID-19;

 
CONSIDERANDO  que  alguns  servidores

lotados na Secretaria Municipal da Saúde - SEMUS, estão
atendendo  pacientes  suspeitos  ou  portadores  do
Coronavírus e consequentemente estão expostos a esses
agentes biológicos;

 
CONSIDERANDO  o consenso internacional

de  que  o  Coronavírus  é  altamente  contagioso,  o  qual
requer um atendimento complexo e especializado;
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C O N S I D E R A N D O  a i n d a ,  a  L e i
Complementar  nº  173,  de  27  de  maio  de  2020,  que
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus  SARS-CoV-2  (Covid-19),  e  dá  outras
providências;

 
D E C R E T A:

 
Art.  1º.  Os Servidores Públicos Municipais

efetivos,  lotados  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -
SEMUS,  que  exercerem  atividades  nas  unidades  de
atendimento  aos  pacientes  suspeitos  ou  portadores  do
vírus COVID-19, farão jus ao adicional de insalubridade no
percentual  de  15%  (quinze  por  cento),  até  a  data  de
30/11/2020.

 
 
§ 1º. Enquadram-se no caput deste artigo os

servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, nas
seguintes unidades administrativas:

 
I – Hospital Municipal de Açailândia/MA;
 
II – Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
 
III  –  Serviço  de  Atendimento  Médico  de

Urgência – SAMU;
 
IV – Agentes Comunitários de Saúde;
 
V - Agentes de Combate à endemias;
 
VI – Atenção Básica; e
 
VII – Assistência Farmacêutica.

 
Art. 2º. A Secretaria Municipal de’ Saúde –

SEMUS, deverá informar ao Departamento de Recursos
Humanos,  órgão  vinculado  a  Secretaria  Municipal  de
Administração - SEMAD, os servidores públicos que fazem
jus ao adicional de insalubridade previsto neste Decreto,
bem como a respectiva lotação.

 
Parágrafo Único. O direito à percepção do

adicional de insalubridade no percentual apontado cessará
na data apontada no artigo 1º deste Decreto.

 
Art .  3º .  A  Secre tar ia  Munic ipa l  de

Administração - SEMAD, por intermédio do Departamento
de Recursos Humanos, deverá acompanhar, monitorar e
processar  a  folha  de  pagamento  concernente  as
concessões  de  adicional  de  insalubridade  previstas  no
presente Decreto.

Art.  4º.  As  despesas  decorrentes  da
execução deste Decreto correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário.

 
Art. 5°.  Este Decreto entrará vigor data de

sua publicação.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia,

Estado do Maranhão, 14 (quatorze) dias do mês de agosto
do ano de 2020 (dois mil e vinte).

 
 

Aluísio Silva Sousa
Prefeito  

 
OUTRAS PUBLICAÇÕES

DECISÃO

 
PROCESSO Nº: 2018.1206.02-02
SERVIDOR: DIONISSON MESQUITA CHAVES
CARGO:  PROFESSORA  DE  6°  AO  9°  ANO  –  ZONA
RURAL
MATRÍCULA N°. 10528-9
 
                           No exercício das atribuições a mim
conferidas,  ADOTO,  como  fundamento  deste  ato,  as
conclusões contidas no Relatório  Final  da Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar e as recomendações da
Procuradoria-Geral  do  Município  contidas  no  Parecer  nº
390/2020 – PGM, para aplicar a DIONISSON MESQUITA
CHAVES,  Professor  de  6°  ao  9°  ano  –  Zona  Rural,
matrícula nº 10528-9, lotado na Escola Municipal Antônio
Alves Moreira, a pena de DEMISSÃO por ter infringindo o
disposto no art.108 incisos I e IV, do Estatuto do Servidor
Público Municipal de Açailândia-MA (Lei Complementar n°
001/1993),  tornando-se  impedido  de  retornar  ao  serviço
público municipal,  bem como a restituição ao Erário das
remunerações  recebidas  indevidamente,  conforme  o
disposto nos artigos 113,  parágrafo único e artigo 112 da
referida Lei.
                                                                                               
                                 

Publique-se  para  que  surtam  os
efeitos  legais.
 
 

Açailândia-MA, 23 de julho de 2020.
 
 

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal 

 
PORTARIAS

PORTARIA N° 627/2020 - GAB.

 
O Prefeito  Municipal  de Açailândia,  Estado

do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;
 

RESOLVE:
                                                                                            

Art. 1º DEMITIR nos termos do Artigo 108,
Inciso I e IV, do Estatuto do Servidor Público Municipal de
Açailândia-MA  (Lei  Complementar  n°  001/1993),
DIONISSON MESQUITA CHAVES, Professor de 6° ao 9°
ano – Zona Rural, matrícula nº 10528-9, lotado na Escola
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Municipal Antônio Alves Moreira, tornando-se impedido de
retornar ao serviço público municipal, conforme o disposto
no parágrafo único do artigo 113 da referida Lei.

 
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data

de sua publicação.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de

Açailândia, Estado do Maranhão, aos vinte e três (23) dias
de julho (07) do ano de dois mil e vinte (2020).

 
 

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal

 
PORTARIAS

PORTARIA N° 743/2020 - GAB.

 
O Prefeito  Municipal  de Açailândia,  Estado

do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;
 

RESOLVE:
                                                                                            

Art. 1º EXONERAR A PEDIDO nos termos
do Artigo 34, do Estatuto do Servidor Público Municipal de
Açailândia-MA (Lei  Complementar  n°  001/1993),  ELTON
SILVA DE ANDRADE, Agente de Saúde Pública, matrícula
nº 1462-1, lotado no Hospital Municipal de Açailândia.

 
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data

de sua publicação.
 
 
Dê-se  ciência,  publique-se  e  cumpra-

se.                                         
 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de

Açailândia, Estado do Maranhão, aos treze (13) dias de
agosto (08) do ano de dois mil e vinte (2020).

 
 

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal

 
PORTARIAS

PORTARIA N° 768/2020 – GAB

 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
73, II, da Lei Orgânica deste Município,

 
RESOLVE:

 
Art.  1°.  EXONERAR  ANTONIO  CLEDISON

COSTA LIMA, inscrito(a) no CPF sob o n° 726.604.813-34,

do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo
DAI-3,  v inculado(a)  à  Secretar ia  Municipal  de
Administração,  a  partir  desta  data.

 
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicação.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

 
Gabinete do Prefeito de Açailândia, Município

do Estado do Maranhão,  ao(s)  14 (quatorze) dia(s)  do
mês de agosto (08)  do ano de 2020 (dois mil e vinte).
 

ALUÍSIO SILVA SOUSA
Prefeito 

 
PORTARIAS

PORTARIA N° 767/2020 – GAB

 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
73, II, da Lei Orgânica deste Município,

 
RESOLVE:

 
            Art. 1°. EXONERAR JAHIDE ALVES GOMES
SILVA  PONCIANO,  i nsc r i ta  no  CPF  sob  o  n°
254.782.903-78,  da  função  de  Diretor  da  Escola
Municipal  Padre  Josimo.
       
          Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
 
 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 

Gabinete do Prefeito de Açailândia, Município
do Estado do Maranhão,  ao(s)  14 (quatorze) dia(s)  do
mês de agosto (08) do ano de 2020 (dois mil e vinte).
 

ALUÍSIO SILVA SOUSA
Prefeito

 
PORTARIAS

PORTARIA Nº. 742/2020 - GAB

 
PORTARIA N° 742/2020 – GAB

 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
73, II, da Lei Orgânica deste Município,
 

RESOLVE:
 
Art.  1°.  EXONERAR  FRANCISCO  ORIOVALDO
VALENTIN  FELICIANO,  inscrito  (a)  no  CPF  sob  o  n°
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649.688.473-00,  do  cargo  em  comissão  de  Assessor
Técnico III,  símbolo  DAI-3,  vinculado(a)  ao Gabinete  do
Prefeito, a partir desta data.
Art.  2°.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete  do  Prefeito  de  Açailândia,  Município  do
Estado do Maranhão, ao(s) 13 (treze) dia(s) do mês de
agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte).
 
 
 
 

ALUÍSIO SILVA SOUSA
Prefeito

 
 

 
PORTARIAS

PORTARIA Nº. 759/2020 - GAB

 
PORTARIA N° 759/2020 – GAB

 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
73, II, da Lei Orgânica deste Município,
 

RESOLVE:
 
Art.  1°.  EXONERAR  JOHNATAN  POLARY  LABRE
SILVEIRA  GOMES,  inscrito  (a)  no  CPF  sob  o  n°
973.270.503-53,  do  cargo  em  comissão  de  Assessor
Técnico Especial, símbolo ISO, vinculado(a) à Secretaria
Municipal de Cultura, a partir desta data.
Art.  2°.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete  do  Prefeito  de  Açailândia,  Município  do
Estado do Maranhão, ao(s) 14 (quatorze) dia(s) do mês
de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte).
 
 
 
 

ALUÍSIO SILVA SOUSA
Prefeito

 
 

 
PORTARIAS

PORTARIA Nº. 759/2020 - GAB

 
PORTARIA N° 759/2020 – GAB

 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
73, II, da Lei Orgânica deste Município,
 

RESOLVE:
 
Art.  1°.  EXONERAR ALLINE DE LIMA NASCIMENTO,
inscrito (a) no CPF sob o n° 659.742.983-49, do cargo em
comissão de Assessor Juridico, símbolo ISO, vinculado(a)
à Procuradoria-Geral do Município, a partir desta data.
Art.  2°.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete  do  Prefeito  de  Açailândia,  Município  do
Estado do Maranhão, ao(s) 14 (quatorze) dia(s) do mês
de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte).
 
 
 
 

ALUÍSIO SILVA SOUSA
Prefeito

 
 

 
PORTARIAS

PORTARIA Nº. 760/2020 - GAB

 
PORTARIA N° 760/2020 – GAB

 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
73, II, da Lei Orgânica deste Município,
 

RESOLVE:
 
Art.  1°.  EXONERAR  GUILHERME  NASCIMENTO
OLIVEIRA, inscrito (a) no CPF sob o n° 600.110.443-30, do
cargo em comissão de Assessor Técnico Especial, símbolo
ISO, vinculado(a) à Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
a partir desta data.
Art.  2°.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete  do  Prefeito  de  Açailândia,  Município  do
Estado do Maranhão, ao(s) 14 (quatorze) dia(s) do mês
de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte).
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ALUÍSIO SILVA SOUSA
Prefeito

 
 

 
PORTARIAS

PORTARIA Nº. 761/2020 - GAB

 
PORTARIA N° 761/2020 – GAB

 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
73, II, da Lei Orgânica deste Município,
 

RESOLVE:
 
Art.  1°.  EXONERAR  CLEONES  OLIVEIRA  MATOS,
inscrito (a) no CPF sob o n° 561.634.952-68, do cargo em
comissão  de  Assessor  Especial  de  Articulação  Politica,
símbolo  ESP,  vinculado(a)  à  Secretaria  Municipal  de
Governo, a partir desta data.
Art.  2°.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete  do  Prefeito  de  Açailândia,  Município  do
Estado do Maranhão, ao(s) 14 (quatorze) dia(s) do mês
de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte).
 
 
 
 

ALUÍSIO SILVA SOUSA
Prefeito

 
 

 
PORTARIAS

PORTARIA Nº. 762/2020 - GAB

 
PORTARIA N° 762/2020 – GAB

 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
73, II, da Lei Orgânica deste Município,
 

RESOLVE:
 
Art.  1°.  EXONERAR  ODACY  MIRANDA  DA  SILVA,
inscrito (a) no CPF sob o n° 832.346.673-49, do cargo em
comissão de Gestor  de Vigilância  em Saúde Ambiental,

símbolo  DAI-3,  vinculado(a)  à  Secretaria  Municipal  de
Saúde, a partir desta data.
Art.  2°.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete  do  Prefeito  de  Açailândia,  Município  do
Estado do Maranhão, ao(s) 14 (quatorze) dia(s) do mês
de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte).
 
 
 
 

ALUÍSIO SILVA SOUSA
Prefeito

 
 

 
PORTARIAS

PORTARIA Nº. 763/2020 - GAB

 
PORTARIA N° 763/2020 – GAB

 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
73, II, da Lei Orgânica deste Município,
 

RESOLVE:
 
Art. 1°. EXONERAR JOSE ALVES BEZERRA, inscrito (a)
no CPF sob o n° 111.853.318-67, do cargo em comissão
de  Assessor  Técnico  II,  símbolo  DAI-2,  vinculado(a)  ao
Gabinete do Prefeito, a partir desta data.
Art.  2°.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete  do  Prefeito  de  Açailândia,  Município  do
Estado do Maranhão, ao(s) 14 (quatorze) dia(s) do mês
de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte).
 
 
 
 

ALUÍSIO SILVA SOUSA
Prefeito

 
 

 
PORTARIAS

PORTARIA Nº. 767/2020 - GAB
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PORTARIA N° 767/2020 – GAB
 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA, município do Estado do
Maranhão, no uso das atribuições conforme preceitua o art.
73, II, da Lei Orgânica deste Município,
 

RESOLVE:
 
Art.  1°.  EXONERAR  ANTONIA  CLAUDIA  DE  SOUSA
FONSECA, inscrito (a) no CPF sob o n° 946.355.363-00,
do cargo em comissão de Gestor do Centro de Testagem
Anônima,  símbolo  DAI-3,  vinculado(a)  à  Secretaria
Municipal  de  Saúde,  a  partir  desta  data.
Art.  2°.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete  do  Prefeito  de  Açailândia,  Município  do
Estado do Maranhão, ao(s) 14 (quatorze) dia(s) do mês
de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte).
 
 
 
 

ALUÍSIO SILVA SOUSA
Prefeito

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SELETIVOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N.º 001/2020 - SEMUS - 1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O  Secretário  Municipal  de  Saúde  CONVOCA  os  candidatos  CLASSIFICADOS  no  Processo  Seletivo
Simplificado destinado à contratação temporária para preenchimento de vagas no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUS, conforme Termo de Homologação de 12 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial do município de
Açailândia na mesma data, listados no Anexo I deste Edital, para comparecer a sede da SEMUS, localizada na Rua Pedro
Anitta Garibaldi, 567, centro, nos dias 17 e 18 de agosto de 2020, das 09:00h às 13:30:00h, para a entrega de cópia dos
documentos a seguir: Cópia da carteira de identidade; Cópia do CPF; Cópia do PIS/PASEP/NIT; Cópia do título de
eleitor; Cópia da CPTS; Declaração de não acumulação de cargos em funções públicas, ressalvada as exceções
legais (anexo II); Certidão de regularidade emitida pelo Conselho Profissional (quando for o caso); Certificado de
reservista para candidatos do sexo masculino; Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal da
1ª Região; Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual; Certidão de Quitação Eleitoral.

Somente será empossado no emprego público o candidato que apresentar toda a documentação solicitada, bem
como atender aos requisitos para contratação previstos no Edital do Processo Seletivo nº 001/2020 - SEMUS.

 
Açailândia – MA, 14 de agosto de 2020.

 
 
 

LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 014/2020 – GAB
 
 

ANEXO I
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CARGO:1-TÉCNICO EM ENFERMAGEM - AMPLA CONCORRÊNCIA  Nº VAGAS: 35
ORDEM CANDIDATO DOCUMENTO PONTOS SITUAÇÃO
1 JOSE THYAGO FONTES DE

SOUSA
299698620059 SSP MA 70 CLASSIFICADO

2 ANGELA  MARIA  OLIVEIRA
DE  MELO

691244960 SSP MA 60 CLASSIFICADO

3 MARIA  VALDICLEIA  RAMOS
SILVA MARINHO

0192894420012 SSP MA 55 CLASSIFICADO

4 QUITERIA  GOMES  FORTES
MOTA

0000520271963 SSP MA 55 CLASSIFICADO

5 MAIANNE  NASCIMENTO
SILVA  NOGUEIRA

0321183020060 SSP MA 55 CLASSIFICADO

6 ELISABETE ALVES TEIXEIRA 0326732620074 SSP MA 50 CLASSIFICADO
7 F R A N C I S C A  S O U S A

BITENCOURT
0148016220002 SSP MA 50 CLASSIFICADO

8 M A R I A  F R A N C I S C A
BARBOSA  CORREIA

0501713420130 SSP MA 50 CLASSIFICADO

9 ARLENE  SOUSA  DA  SILVA
PITOMBEIRA

0276352120047 SSP MA 50 CLASSIFICADO

10 MARIA JUCILEIDE PINHEIRO
BARROS

1116853997 SSP MA 50 CLASSIFICADO

11 ROSEANE MORAES ROCHA 02011868020024 SSP MA 45 CLASSIFICADO
12 VALERIA BATALHA SOUZA 843684976 SSP MA 45 CLASSIFICADO
13 ALZINEIDE VIANA DA SILVA 848986970 SSP MA 45 CLASSIFICADO
14 FRANCISCA  DAS  CHAGAS

SILVA VIEIRA
0383071920096 SSP MA 40 CLASSIFICADO

15 F R A N C I S C A  M A R I A
CARVALHO DE OLIVEIRA

0158698220003 SSP MA 40 CLASSIFICADO

16 MARIA DO CARMO DA SILVA
PEREIRA

0001082680998 SSP MA 40 CLASSIFICADO

17 V A L D E A N I A  D A  S I L V A
SOUSA

715798979 SSP MA 40 CLASSIFICADO

18 ANTONIO  BEZERRA  DA
SILVA  FILHO

0171691420012 SSP MA 40 CLASSIFICADO

19 DANIELA MAGALHAES SILVA 377593520093 SSP MA 40 CLASSIFICADO
20 DOMINGOS  DOS  ANJOS

TRINDADE
610203720171 SSP MA 40 CLASSIFICADO

21 DALBERTINO DA SILVA 0000059942932 SSP MA 40 CLASSIFICADO
22 ELICELIA  ISABEL  CRUZ DA

SILVA
3918170 SSP PI 40 CLASSIFICADO

23 ANTONIA ALDENES LIMA DO
NASCIMENTO

0001035527984 SSP MA 40 CLASSIFICADO

24 DHIONATAN  GUEDES  DA
SILVA

0363405120084 SSP MA 40 CLASSIFICADO

25 C E L I A  M A R I A  S O U S A
PEREIRA  BARROSO

173444220011 SSP MA 35 CLASSIFICADO

26 MARIA  DAS  NEVES  DE
OLIVEIRA

0143954820007 SSP MA 35 CLASSIFICADO

27 KEILA PEREIRA DA SILVA 0254710820038 SSP MA 35 CLASSIFICADO
28 MAYARA FERREIRA SOUSA

CARDOSO
0528549420140 SSP MA 35 CLASSIFICADO

29 N E U D I A N E  D A  S I L V A
BATISTA DE MEDEIROS

1198190997 SSP MA 35 CLASSIFICADO

30 RAFIZA  DO  NASCIMENTO
SOUSA

150718820007 SSP MA 35 CLASSIFICADO
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31 R A I N A R A  S I L V A  D E
OLIVEIRA

0 5 3 8 8 9 4 2 9 1 6  C N H -
DETRAN  M

35 CLASSIFICADO

32 ANA  CAROLINA  DA  SILVA
SOUSA

387187120103 SSP MA 35 CLASSIFICADO

33 GRETHIANE  SOUSA  DE
MOURA

1224098991 SSP MA 30 CLASSIFICADO

34 FRANCILENE  DA  SILVA
SANTOS

348900720087 SSP MA 30 CLASSIFICADO

35 CLEACY PATRICIA OLIVEIRA
SILVA

213917220020 SSP MA 30 CLASSIFICADO

 

CARGO: 3-TÉCNICO EM LABORATÓRIO - AMPLA CONCORRÊNCIA  Nº VAGAS: 1
ORDEM CANDIDATO DOCUMENTO PONTOS SITUAÇÃO
1 V IV IAN  ALESSANDRA

VIEIRA  DE  CARVALHO
SOUSA

2391373 SSP PI 75 CLASSIFICADO
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Aluisio Silva Sousa
Prefeito Municipal

Isabel Cristina de Figueredo e Silva
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