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OÍicio n" 137 /2A22 - cAB

A
Vossa Excelência
O Sr. Hercules da Silva Leite
secretaria Municipal de Planejamento, Adminisúaçáo e Finanças.
ORGAO GERENCIADOR
Buriü Bravo - Ma

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente solicitar permissáo para
\-z que este Município possa adquirir na condiçáo de "carorrao a ATA DE REGISTRO DE

PREÇos No o22/2a22-PMBB, PREGÃo ELETRôNICo N" ossl2a22lsRp,
PROCESSO ÂDMINISTRÁTIVO N" 069 /2O22ICPL/PMBB, conforme extrato de
publicaçáo no Diário Oficial Eletrônico Prefeitura Municipat de Buriti Bravo - Ma, do
dia 31 de agosto de 2022, Ediçáo N" 0982, páginas 5O a 53, que tem por objeto
R§GISTRo DE PREços PARA EVENTUAL coNTRATAçÃo DE EMpRrsA
ESPECIALIZADA PARA PRE§TAçÃO DE SERvIços DE RE,ALIZAçÃo DE
EVEIITO§ IÍO !ilUIUCIPIO DE BIIRITI BRAVO - MA, visando atender as
necessidades das secretarias Municipais do município de Sucupira do Riacháo -
Ma, Interessada em aderir a itens da referida ata de registro de preços, conforme
quantitativos abaixo.

PLllrfrLHÂ coM os ITEIIS E ouÂTITITATfiTOS A §iEREM ApQUTRTDOS rrA
CAR,ONA

ITEM ESPECTFTCAçOF,S MTD. QüA!ÍT.
VALOR
IIITIT.

VALOR
TOTAL

1

PALCO GRÂNDE PORTE: locação de palco em
estrutura de alumÍnio, medindo 14x8m, com
cobertura, fechamento nas laterais e fundo, piso
com madeirite tapumes laterais e traseiros,
proteção conúa descarga elétrica, grid em estrutura
de alumínio box P30l0x08x5mts.

DIA 2 R$ 8.192,18 R$ 16.384,36

2

PALCO DE MEDICI PORTE: locação com montagem
e desmontagem de palco modrrlar, obedecendo as
seguintes especiÍicações: l2(dose) metros de frente
x 7 (oito) metros de profundidade, com orelhas e
plataformas em box truss de formato de duas
águas, piso em estrutura com compensado de 2O
mm, house mixpaÍa pâ e altura mínima de 1,20m

DIA D R$ 5.892,18 R$ 11.784,36

3

PALCO DE PEQUENO PORTE locação com
montagem e desmontagem de palco modtúar,
obedecendo as seguintes especificações: O8(oito)
metros de frente x 6 {seis} metros de profundidade,

UND 4 R$ 3.692,18 R§ 74.768,72

Rua São Jose. N" 479. Ceffro - CEP: CNPJ: OI.6 12.138i0001 {7
Fone./tàx: {99) 3553-1098i 1019

E-nrail: prcfcitumsucupirzdoriachao(@gmail.com
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com orelhas e plataformas em box truss de formato
de duas águas, piso em estrutura com compensado
de 2O mm, house mix para pa e altura mínima deI

6

4
com operador, caixas de som, microfones

DE GRANDE PORTE: para
eventos acima de 3000 empessoas ambientes

otlfechados abertos demesâcontemplando som

-1
UND 2 R$ 9.692,18 R$ 19.384,36

5

DE PORTE deeventospara
I oo0 3000a em ambienpessoas tes oufechados

demesa somcontemplando com operador
caixas de som microfones 1 dia

UND 2 R$ 5.594,79 R$ r r.189,58

com operador, caixas de som, microfones _ 1 dia do
mesmo-

DEsoNoRrzAÇÃO ePORTEPEQUENO para
deeventos a200 ooo1 em ampessoas bientes
otlfechados demesaabertos, somcontemplando UND 4 R$ 3.053,75 R$ 12.215,00

7

SISTEMA DE DO PALCO DE

ma;

GRANDE PORTE para dasapresentaçáo debandas,
nível 1abaixo:nacional, mesas 32gram-

24parlampadas 64; 54xled 3par 12watts;
bosestro dmx 3000 24 beanswatts; 5r 2 maquinas

de 3dmx 000

UND 2 R$ 4.953,75 R$ 9.907,50

8

so00

DESISTEMA DO DEPALCO MEDIO
PORTE para dasapresentaçáo bandas, lives,

conformedanças abaixo: I mesas t2pilot 200a;
lam 1padas 2 ledM;par 354xpar watts 6 estrobos

3dmx 000 21 beans 2watts; demaquinas
UND ) R$ 4.2s3,7s R$ 8.507,50

9 64;
watts;

oPALC DE PEQUENO PORTE para apresentaçao
das livesbandas, conformedanças abaixo: mesas1

62000;pilot lampadas o8 ledpar 54x 3par
2watts dmxestrobos ooo3 o6 Ibeans

de dmx 512

UND 4 R$ 3.553,75 R$ 14.21s,0o

PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3 UND ) R$ 5.9o7,50 R$ l r.B1s,oo
PAINEL ED LED medindo I4x3 6x96 01p UND 2 R$ 5.207,50 R$ 10.415,OO

t2 4X4M-CAMARIM
CLIMATIZADO UND 2 R$ 4.692,18 R$ 9.384,36

13 GRID DE ALUMINIO DIARIA/
METRO 250 R$ 45,07 R$ 11.267,50

15
GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA
CABINADO E ABASTECIDO. UND 4 R$ 4.492,18 R$ 17.968,72

16
BÂNHEIRO QUIMICO: medindo 2,30mt altura, 12O,
de largura, 1,2omt de comprimento, tanque com
capacidade de 227 LT,peso total TSkg

UND 50 R$ 225,38 R$ 11.269,00

r7 TENDA 5X5M DIARIA 50 Rs 225,38 R$ 1 1.269,00
18 TENDA lOX1OM DIARIA 10 R$ 876,87 R$ 8.768,70

10

1

Sâo José. N" Ccnrro - CEP: 2.t3E/0001
Fone/tax: (99) 3551-1098i l0l 9

E-nuil : prcfcitumsucupiradoriachao@gmiLcom

. CN?J:
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SEGURANÇA: O serviço de segurança será lsalizsde
por homens e/ou mulheres que estejam com
camisetas identiÍicadoras cujo o objetivo é manter a
ordem e tranquilidade da rçelizaçflo dos eventos
realizados pela Prefeitura Municipal, aúavés da
Secretaria de Cultura, realizad,o o controle de
acesso ao palco, camarins ou área reservadas,
recepçáo de eventos. (DESARMADO)-diária de 8
horas.

50 R$ 125,37 R$ 6.268,50DIARIA

20

CONTRATAÇÀO DE SERVrÇO DE APOrO
OPER.ACIONAL. Contratação de pessoa treinada e
preparada para dar suporte ao evento compreendo
o serviço de limpeza, e demais profissionais
necessários a viabilidade do evento.

DIARIA 25 R$ 50,80 R$ 1.270,00

Serviços especializados de ornamentação e
decoraçáo temática da área de realizaçáo do evento
com bandeirolas e toda estrutura necessária para
decoração

UND 5 R$ 3.253,80 R$ 16.269,00

22

ANIMAÇÃO MUSICAL: show de Banda musical e/
ou Cantor Solo de RENOME REGIONAL, com
atuação a nível nacional com cd e ou dvd gravado,
com excelente repertório no estilo forró/axé. Equipe
de " assistentes de palco" e músicos, dançarinos,
cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussã,o
e teclado, com bandas a serem sugeridas pela
administraçâo

UND 2
R$

44.507,50 R$ 89.O15,O0

2s

ANrMAÇÃoMUSicALa@
"assistentes de palco" e músicos, cantores, guitarra,
contrabaixo, bateria, percussão e teclado, com
bandas a serelq sugeridas pela administraçáo.

UND 4 R$ 4.692,20 R$ 18.768,80

24

MUSICAL: Banda de renome nacional
Banda de reconhecimento nacional, com estilo e
repertorio musical aclamado pela populaçáo local,
inciuindo a participação dos músicos e dançarinos,
para realização do show com duração mínima de
O2{duas) horas cada. UND Show.

ÂNrMAÇÃO

UND 2
R$

96.884,22 R$ 193.768,44

VALOR TOTAL Rs 535.873,40

No caso de Permissão, solicito que seja enviado com os respectivos: of,clo de
autorizeção com aceite da empresa dGtêrttora de ata, edital, cópia de ata de
registro de preços, e publicaçôee dos atos.

No ensejo renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideraçáo.

WALTERLINS Assinado de forma digital

RODRIGUES DE poTWALTERLINSRoDRIGUES

DE AZEVEDo;8569429D37 2
AZEVEDO:8569429037 ôados: 2022.1 0.04 I 2:56: I I
2 -03'oo'

Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal

Ru Sâo José. Nô 479, Cenrro - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.61 2.J38i0001 -67
Fone/Íàx: (99) 3553-1098/10l 9

E-tuil: prefeiturusucupir.edoriechro@gmeiLcoor



Recibo do ht€ressado

Recibo do órgáo

Prefeitura Municipal de Sucrpira do Riac*rão
Gabinete do (a) PreÍeito (a)

CIPJ: 01 .6í 2.338/0001-67 - hscÍição estaduâl: benta

Protocolo de Recebimento

Rei Bezena do Carnpane
FE€etido poÍ

Procgsso:

PR2022.11/PSCR-00022

Ottr d. .b€rlura:
2Ol1Ol2O22 13135:.23

EI
lnformações gerais

&!unto lnlclal:

RêcebiíEnto de llb'raçáo dã âde3áo s etâ de rugisrro d6 píeços M 022022 da prêr- M. Burrti &evo

,{onr do omltcnts: Sator do a.tútlnta: t{onE do darünalárlo;
RêiaÍre 8êEÍÍa do Gâbinêtê do (â) Mêito Wãltê.tins Rodrtgues De
Carím (a) Azltedo

S.tor do d!Ílníá.io:
Gebinêtê do (a) PÍcíeito
(a)

Procâ33o:

PR2022.11/PSCR-00022

Data d! abrrtur.:
2Ol1Ol2O2213:35:23

EI
lnformaçÕes gerais

1

Asunto lnlclrl:
Recetrimento da liberaçâo da sdosáo a ata do rãgistro d€ prêço6 M 022022 da ftsí. M. B,Irili B.avo

Nontc do !Ínlt tÍ!: S.tor do.mitô r: alor!. do d.sünaiirlo:
Reiane BezBrra do cabinetB do (a) preíeito Wblteíim Rodrigues DB
C.arÍiD (s) Aêvrdo

Sator do dcstln.tlrl,o:
Gabinete do (a) Preíêito
(a)

tu Sao.E §tt 6566E{m - SLD,FnA E f,Â(,rÁO. [rA
ÍCcís1. (S) 35§}1@8 I @) n&7{57?
Brrti fft rídnrdo I St . t{o 

'í{dnrdo

t-

tr tr}J

rl E]u
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ESTADO DO MARAI.IHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

CNPJ: 06.052.1 38/0001 - 1 0

P ROCESSO ADM I N ISTRATIVO N' : 090 I 2022 - CPVPM BB

IrarnnçÃo on eorsÃo A ATA REGtsrRo DE pREços N": oL3l2o22

TERMo oe lrernnçÃo ADMtNlsrRAltvA

Atendendo à solicitação realizada pela Prefeitura Municipal de Sucupira do

Riachão/MA, pertinente ao Sistema de Registro de Preços gerenciado pela Secretaria Municipal de

Administração e Finanças de Buriti Bravo/MA, requerendo Adesão a Ata de Registro de Preços n"

03312021, cujo objeto versa acerca da PRESTAÇÃO Or SERVIÇOS DE ORGANIZAçÃO r RrRltZRçÃO Or

EVENTos, nARA Apoto Ao DESENVoLVTMENTo ons nÇÕrs pREVtsrAS DE sEREM coNDUZIDAS PELA

ADMtNtsTRAÇÃo púaLrcA Do MUNtcÍpro or BURrI BRAVo/MA, DEctDo DEFERTR n LlaennçÃo do uso

da mencionada ARP, estando indicado o preço registrado a favor da empresa relacionada, como tambérn

os respectivos itens liberado na própria Ata de Registro, conforme planilha adiante:

A especificação completa do(s) item(ins) liberado(s) encontra-se descrita na Ata d::

Registro de Preços n" 02212022, devidamente publicada no Diário Oficial do Município, já constante neste

processo ad ministrativo.

ITEM esprcrrrcaçórs MED. QUANT. VATOR UNIT. VATOR TOTAL

1

PALCO GRANDE PORTE: locação de palco em estrutura de

alumínio, medindo 14x8m, com cobertura, fechamento nas

taterais e fundo, piso com madeirite tapumes laterais e

traseiros, proteção contra descarga elétrica, grid em

estrutura de alumínio box P3010x08x5mts.

DIA 2 Rs 8.192,18 Rs 16.384,36

2

PALCO DE MEDIO PORTE: locação com montagem e

desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes

especificações: l2(dose) metros de frente x 7 (oito) metros

de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de

formato de duas águas, piso em estrutura com compensado

de 20 mm, house mix parâ pa e altura mínima de 1,20m

) RS s.892,18 RS 11.784,36

3

PALCO DE PEQUENO PORTE locação com monta8em e

desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes

especificações: O8(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de

profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de

formato de duas águas, piso em estrutura com compensado

de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m

UND 4 RS 3.692,18 R5 74.768,72

4

soNoRtzAÇÃo DE GRANDE PoRTE: pàra

eventos acima de 3000 pessoas em ambientes fechados ou

abertos, contemplando mesa de som com operador, caixas de

som, microfones

-ldia

UND 2 RS 9.692,18 Rs 19.384,36

5

soruontznçÃo oE wtÉoto PoRTE para eventos de 1000 a

3OOO pessoas em ambientes fechados ou abertos,

contemplando mesa de som com operador, caixas de som,

microfones - 1 dia

UND 2 Rs s.s94,79 RS 11.189,58

Rua Joaquim Ayres,no. 37 - centro

CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

DIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
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soNoRlzAÇÃO DE PEQUENo PoRTE e para eventos de 200 a

1000 pessoas em ambientes fechados ou abertos,

contemplando mesa de som com operador, caixas de som,

microfones - 1 dia do mesmo.

4 Rs 3.0s3,7s RS 12.215,00UND

UND 2 RS 4.9s3,7s RS 9.907,s07

srsTEMA DE tt-UlvttrueçÃo Do PALco DE GRANDE PORTE para

apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas

gram- ma; 32 lampadas paÍ 64;24 par led 54x 3 watts; 12

estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 51 2 maquinas de fumaça

dmx 3.0O0

RS 4.2s3,7s RS 8.s07,so

SISTEMA DE ILUMINAçÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE PATA

apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1

mesas pilot 2000; LZ lampadas par 64; L2 par led 54x 3 watts;

6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de

fumaça dmx 3000

UND 28

UND 4 Rs 3.5s3,7s RS 14.21s,0o9

PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas,

lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2O00; 6

lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000

watts; 06 beans 1 maquinas de fumaça dmx 512

NDU 2 Rs s.907,s0 Rs 11.81s,0010 PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3

UND 2 Rs 5.207,s0 Rs 10.415,0011 PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p10

Rs 4.692,18 Rs 9.384,36UND 2!2 CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M. CLIMATIZADO

DTARTA/

METRO
250 RS 4s,07 Rs 11.267,5013 GRID DE ALUMINIO

RS 4.492,18 Rs 17.968,72UND 415
GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E

ABASTECIDO.

Rs 22s,38 Rs 11.269,0016

BANHEIRO QUíMICO: medindo 2,3omt altura, 120, de largura,

1,20mt de comprimento, tanque com capacidade de 227

LT,peso total 75kg

DIARIA 50 Rs 22s,38 Rs 11.269,0077 TENDA 5X5M

Rs 8.768,70DIARIA 10 RS 876,8718 TENDA 1OX1OM

50 R5 12s,37 Rs 6.268,s0DIARIA19

SEGURANÇA: O serviço de segurança será realizado por

homens e/ou mulheres que estejam com camisetas

identificadoras cujo o objetivo é manter a ordem e

tranquilidade da realização dos eventos realizados pela

Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura,

realizado o controle de acesso ao palco, camarins ou área

reservadas, recepção de eventos. (DESARMADO)-diária de 8

horas.

Rs s0,80 Rs 1.270,00DIARIA 2520

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL,

Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte

ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais

profissionais necessários a viabilidade do evento.

Rs 16.269,00UND 5 Rs 3.2s3,802t
Serviços especializados de ornamentação e decoração

temática da área de realização do evento com bandeirolas e

toda estrutura necessária para decoração

Rua Joaquim Ayres,no. 37 - centro

CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

UND 50
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arutuaÇÃo MUSICAL: show de Banda musical e/ ou Cantor

Solo de RENOME REGIONAL, com atuação a nível nacional

com cd e ou dvd gravado, com excelente repertório no estilo

Íorrólaxé. Equipe de " assistentes de palco" e músicos,

dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria,

percussão e teclado, com bandas a serem sugeridas pela

administração

Destaco que

detentor da Ata, lnforma-se que

prejuízo para a contratação original.

2 RS 44.s07,s0 RS 89.o1s,oo

ação requer expressa anuência do

são e que a mesma não trará qualquer

UND

Por meio desta liberação, autori o uso da referida Ata de Registro de Preços de

acordo com os valores acima indicados e quantitativos solicitados. Para compor o processo de adesão,

encaminhe-se ao órgão requisitante, juntamente a esta liberação, cópias da ARP devidamente assinada,

cópia do edital e Termo de Referência originários e dos comprovantes de publicação.

Buriti Bravo/MA, 10 de outubro de 2022.

Hercules

Sec. Municipalde Plan istração e Finanças

UND 4 Rs 4.692,20 RS 18.768,8023

arutnançÃO MUSICAL: com bandas Local Equipe de

"assistentes de palco" e músicos, cantores, guitarra,

contrabaixo, bateria, percussão e teclado, com bandas a

serem sugeridas pela âdministração.

RS 193.768,44UND 2 R5 96.884,2224

nrutvaçÃO MUSICAL: Banda de renome nacional Banda de

reconhecimento nacional, com estilo e repertorio musical

aclamado pela população local, incluindo a participação dos

músicos e dançarinos, para realização do show com duração

mínima de 02(duas) horas cada. UND Show.

RS s3s.873,40VALOR TOTAL

Rua Joaquim Ayres,no. 37 - centro

CEP:65.685-000 - Buriti Bravo/MA

Íi
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PROCESSO ADM I N ISTRATIVO N": O9O I 2022 - CPVPM BB

LTBERAçÃO DA ADESÃO A ATA REGTSTRO DE PREçOS N': 013/2022

TERMO DE COOPERAçÃO TÉCNTCA N'013/2022 - pMBB

MUNICíPlO DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no

CNPJ sob o n" 06.052.138/0001-10, com sede na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB, CEP:

65.685-000 em Buriti Bravo/MA, neste ato representado pelo seu Secretário Municipal de planejamento,

administração e finanças, o Sr, Hercules da Silva Leite, CPF ne 035.857.183-96, na qualidade ae ÓneÃO

GERENCIADOR e o MUNICíP|O DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/IvIR, estado do Maranhão, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrito no CNPJ n'01.612.33810001-67 , estabelecido Rua São José ,N" 479, Centro

- CEP: 65668-000, Sucupira do Riachão/MA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr.

Walterlins Rodrigues de Azevedo, na qualidade ae ÓneÃO ADERENTE, para fins de participação na Ata de

Registro de Preços n" 02212022-SRP/PMBB, cujo objeto é a PRESTAÇÃO Or SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO

E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, de acordo com a necessidade e conforme condições e especificações contida:

no respectivo edital e anexos.

CúUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a utilizaçâo

da Ata de Registro de Preços n" 022/2022 - SRP/PMBB pelo Órgão Aderente, em até 50% (cinquenta por

cento) das limitações previstas no correspondente processo que as vinculou, mediante controle do Órgão

Gerenciador, sempre na dependência de aceitação do fornecedor ou prestador de serviços cujos preços

estão registrados, mantidas as ressalvas legais, desde que preservadas as mesmas condições registradas.

CúUSULA SEGUNDA - DA ExEcUçÃo Do oBJETo: É de total responsabilidade do Órgão Aderente

observar e fiscalizar as exigências exaradas na ARP em comento, bem como edital originário, relacionados

a forma de entrega ou prestação de serviços dos bens contratados, sempre comunicando expressamente

ao Órgão Gerenciador eventuais ocorrências que possam afetar a finalidade pretendida.

CúUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo se encontra vinculado à validade da Ata de

Registro de Preços.

CúUSUtA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: Os órgãos signatários deste Termo providenciarão a publicaçâr-r

de minuta reduzida deste instrumento nos meios de imprensa oficial, nos termos do art. 61, parágrafo

único, da Lei n" 8.666/93.

CúUSULA eUINTA - DO FORO: No caso de eventuais divergências, fica eleito o foro da comarca de Bur!t.i

Bravo/MA, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CúUSULA SEXTA - DAS DtSPOSIçÕES FINAIS: Todos os atos decorrentes deste ajuste ficam subordinados

ao edital do Pregão Eletrônico n" 035/2022, bem como Termo de Referência e demais anexos, bem como

aos termos da Ata de Registro de Preços em deslinde e demais disposições legais.

Rua Joaquim Ayres,n". 37 - centro
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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E, para firmeza e validade do pactuado, lavrou-se o presente Termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor

e forma, para que surtam um só efeito, as quais depois de lidas são assinadas pelos representantes das

partes su pramencionadas.

Buriti Bravo/MA, 10 de outubro de 2022.

MUNrcíPro o, M*,r, BRAVo

Sr. Hercules d§lva t-eite

Órgão Gerenciador

\-/

MUNTCíprO DE SUCUPTRA DO RIACHÃO/rUn

Sr. Walterlins Rodrigues de Azevedo

Órgão Aderente

Rua Joaquim Ayres,no. 37 - centro

CEP:65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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grúÁrdo

TERMO DE cooPERAçÃo rÉcNlca: arA DE REGrsrRo DE pREços Ne 02212022. pRocEsso ADMtNtsrRArvo Nc 094r/2022 - cpt /pMBB
TERMo DE usERÂçÃo aoMtÍ{tsTnÂnvA oA ADEsÃo A AÍA REctsrRo Dt pREços r{r o13,rm22. pRocrsso ADMINtsTRAÍtvo t{r o!rol2022 _
CPI/PM8B
ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO

PREFEIÍURA MUNICIPAI. DE BURITI SRAVO - MA

EXÍRATO PARA PUEUCÂçÃO

- ÍERMo DE coopERAçÂo rÉcÍ{tcA -

MuNlcíPlo DE BURtTt BRAVo/MA
Sr. Hercules da Silva Leite

órgão Gerenciador

PREFÊITURA MUNICIPAI. DE BURITI BRAVO - MA

TERMo DE t-tBERÂçÃo ADMtNlsrRATtva

Atendendo à solicitaçâo realizada pela PreÍeitura Municipalde sucupira do Riachão/MA, pertinente ao sistema de Re8istro de preços gerênciado
pela Secretôria Municipal de Administràção e Finanças de Buriti Bravo/MÀ requeÍendo Adesão a Atà de Rêgistro de pÍeços h.033/2021 cujo
objeto versa âcerca da PRESTAÇÃo DE sERVIços DE oRGANtzÂçÃo E REAUZAçÃo DE ÊvENTos, PARAApoto Ao DEsENVoTvtMENTo DAs AçõÉs
PREVISTAS OE SÊREM CONDUZIDAS PELA AOMINISTRAçÂO PÚBLIcA Do MUNICÍPIo DE BURITI BRAVo/MA, DECIDo DEFERTR A uBERÂçÃo do
uso da mencionada ARP, estando indicado o preço re8istrado a favor da empresa rêlacionada, como também os respectivos itens liberado nâ
própriâ Ata de Registro, conforme plãnilhã âdiantê:

A especificição completa do{s) item(ins) libeÍado(s) encont.a-se descrita na Ata de ReSistro de preços n.02212022, devidamente publicadã no
Diário oficialdo Muni.ípio, já constante neste pÍocesso administrativo.

PRAÇA RITA DE CfuSIA AIRES COIMBRA, S/N- COHAB - CEP: 65.68s-üp-BURtÍt SRAVo-MA - CNpJ: 06.052.1:r8/O(x)t-10

Pátlnâ 1

MUNICIPIO DE EURM
ARÂVO:06052134ímo1 lo

Digh{y nqí.d br r4uril.rrt DÉ

oN. .r3r..É{(D*rd, r-rúÀ hJ.i!
s':E d=^c 50uÍr ,ir!trp6 vt
dE]5Dr6@1s,dFP'ad?Ll
d<Éúlàdo Pr 

^r, 
.É[ruNErD

w suRm 8§rv0r6ó,]r rrí.or 10

Pf,OCESSO ADMI{|STRAT|VO N.: 090/2022 - cpL/pMBB
ATA DT REGISTRO DE PREços Í{.: 02212022
PAnTE§: Município dê BuÍiti Bravo/MA e Municipio de Sucupira do Riâchâo/MA
OBJETO: Liberação a Ata de Retistro de Preços n' 013/2022 - SRP/PMBB na condição de órBão Aderente, em caÍáteÍ provisório, cujo objeto é o
Re8istro de preços para futura e eventual contrãtação de pÊssoa jurídica, para a preíâção de serviços de oÍgarização e realização de eventos,
para apoio ao desenvolvimento das açôes previías de serem conduzidas pela administÍação públiEa do município de Buriti Bravo/MA,
FIÍ{AUDADE: otimizar as contrataçóes públicas de inte.esse da múnicipalidade de natureua provisória
QUANnDÂDES UBERADASi ConfoÍme Termo de liberação.
FUNDAMENTO LEGAI: Art. 15, inciso tt, da Lei n' 8.666/93
DAÍA DA A§str{ATU RA: 7O/tOl2O22

BuÍiti Bravo/MÀ, 10 de outubro de 2022,

\-pRocÊsso aoMr{tsÍRATtvo N.r 090/2022 - cptlpMBB
LTBERAçÃO DA ADÊSÃO A ATA EEG|STRO Dr PRÊçOS .: O1!/202jr
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ITEM ESPECTFTCAçÕES qUANT VATOR UNIT. VALOR TOTAI.

1

PALCO GRANOE PORTE: locação de palco em estrutura de aluminio,
medindo 14x8m, com cobertura, fechamento nas laterais e fundo,
piso com madeirite tâpumes lateÍais e traseiros, proteção contra
descarga elétrica, grid em estÍutura de alumínio box
P3O10x08x5mts.

2 Rs 16.384,36

2

PALCO DE MEDIO PORTE| locâção com montagem e desmontagem
de palco modular, obedecendo a5 seguintês espêcificaçôesi
12(dose) metros de frente x 7 {oito) metíos de profundidâde, com
orelhas e plataformas em box truss de formâto de duas águas, piso
em estrutura com compênsado de 20 mm, housê mix paÍa pa e
altura mínima de 1,20m

DIA 2 R§ 5.892,18

PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e
desmonta8em de palco modular, obedecendo as seguintes
especiÍicações: o8(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de
profundidade, com oíelhas e plataformas em box truss de formato
de duas águas, piso em êstrutura com compensâdo de 20 mm,
house mix para pa e altura mínima de 1,00m

UND 4 Rs 74.768,72

4

SONORI2AçÂO DE 6RANDE PORTE; paia
eventos acima de 3000 pessoas em ambientes fechados ou ab€Ítot
contemplando mesa dê som com operador, calxas de som,
microfone5
-1dia

UND 2 Rs 9.692,18 Rs 19.384,36

5

soNoRlzAçÃo DE MÉDto PoRTE para êvêntos de looo a 3ooo
pessoesem am b ientes fech ados ou âbertos, contemplândo mesa de
som com operador, caixas de som, microfones - L dia

UND 2 Rs s.594,7s Rs 11.189,s8

6
SoNoRIZAçÂo DE PÉqUENO PORTE e para evêntos de 2Oo a 10OO
pessoasem ambientes Íêchados ôu abêrtos, contemplando mesa de
som com operêdor, caixas de som, microfones - 1 dia do mesmo.

4 Rs 3-0s3,7s Rs 12.215,00

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO OO PALCO DÊ GRANDE PoRTE p3Ía

ap,esentaÉo das bandas, de nívelnacional, ebaüo: 1 mesas gÍam-
mâ; 32 lampadas par 64; 24 pa. led 54x 3 watts; 12 estrobor dmr
3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000

UND 2 Rs 4.953,7s Rs 9.907,50

8

S|SIEMA 0E ILUMTNAçÃO DO PALCO DE MEOTO PORTE para

apresentação das bandas, lives, danças confoÍmê abâixo: l mesas
pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 par led 5.4x 3 wâfts; 6 estrobos
dmx 30(x) watts; 12 beans 5r, 2 maquinâs de íumaça dmx 30OO

UND 2 Rs 4.253,7s Rs 8-507,50

9

PALCo DÉ PEQUENO PORTE para apresentação das bândât livet
danças conforme abairo: l mesas pilot 2000;6lampadas pãr &;08
par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 wâtts; 06 beãns 1

maquinas dê fumaça dmr 512

UNO 4 Rs 3.ss3,7s Rs 14.21s,00

10 PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3 UND 2 Rs 5,907,50 RS 11.815,0o

11 PAINEL DE LED - medihdo 4x3 96x96 p10 UND R5 s.2o7,so Rs 10.415,OO

12 CAMARIM PALCO BACI§TAGE 4X4M. CLIMAÍIZADO UND 2

13 GRID DE ALUMINIO
DrARIÀ"/

MEÍRO
250

MED.

DIA Rs 8.192,18

Rs 11.784,36

Rs 3.692,18

UND

Rs 4.692,18 Rs 9.384,36

R§ 4s,07 Rs 11.267,s0
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15 GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO. UND 4 Rs 4.492,18 Rs 17.968,72

19

Destaco que a contratação por meio desta autorização requer expressa anuência do detentor da Ata. lnforma-se que há saldo disponível para
esta adesâo e que a mesma não trará qualquer prejuízo para a contratação original.

Por meio desta liberação, autorizo o uso da referida Ata de Rêgistro de Preços de acordo com os valores acima indicados e quantitâtivos
solicitados- Para compor o processo de adesão, encaminhe-se ao órgão requisítante. juntamente a esta liberação, cópias da ARP devidamente
assínada, cópía do edital e Termo de Referência originários e dos comprovantes de publicação.

Buriti Bravo/MA, 10de outubro de2022.

Hercules da §ilva Lelte
Sec. Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

23

24

16
BANHEIRO QUíMICO: medindo 2,30mt altura, 120, de largura,
1,20mt de comprimento, tânque com capacidade de 227 LT,peso
total 75kg

UND 50 Rs 22s,38 Rs 11.269,00

17 TENDA 5X5M DIARIA 50 Rs 22s,38 Rs 11.269,00

18 TENDA 1OX1OM DIARIA 10 Rs 875,87 Rs 8.768,70

SEGURANÇA: O serviço de segurança será realizado por homens
e/ou mulheres gue esteiam com camisetas identificadoras cujo o
objetivo é manter a ordem e tranquilidade da realização dos
eventos realizados pela Prefeitura Municipal, através da Secretaría
de Cultura, realizado o controle de acesso ao palco, camarins ou
área reservadas, recepção de eventos. {DESARMADO)-diária de g
horas.

DIARIA 50 Rs 12s,37 Rs 6.268,50

20

CoNTRÂTAçÃO DE SERVTçO DE ApOtO OPERACIONAL. Contratação
de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao êvento
compreendo o serviço de limpeza, e demais profisslonais
necessários a viabilidade do evento.

DIARIA 25 Rs so,8o Rs 1.270,00

2t
Serviços especializados de ornamentação e decoração temática da
área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura
necessária para decoração

UND 5 Rs 3.2s3,80 Rs 16.269,00

22

ANIMAçÃO MUSICAL: show de Banda musical e/ ou Cantor Solo d;
HENOME REGIONAL, com atuação a nível nacional com cd e ou dvd
gravado, com excelente repertório no estilo forró/axé. Equipe de "
assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra,
contrabaixo, bateria, percussão e teclado. com bandas a serem
sugeridas pela administração

UND 2 Rs /14.507,50 Rs 89.01s,m

ANIMAçÃO MUSICAL: com bandas Local Equipe de "assistentes de
palco" e músicos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão
e teclado, com bandas a serem sugeridas pelâ administração.

UND 4 Rs 4.692,20 Rs 18.768,80

ANIMAçÃO MUSICAL: Banda de renome nacional Banda de
reconhecimento nacional, com estilo e repertorio musical aclamado
pela população local, incluindo a participação dos músicos e
dançarinos, para realização do show com duração mínima de
O2(duas) horas cada. UND Show.

UND 2 Rs 96.834,22 Rs 1e3.768,44

VALOR TOTAL Rs s35.873,40

PRAçA R|TA DE CÁSSh AIRES COIMBRA, s/N - COHAB - CEP: 65.685-qXr.BURm BRAVO-MA - CNPJ: 06.052.138/0001-10
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Na Edição ne 1014, do dia 18 de outubro de 2o22 (pág. 01), do Diário oficial do Município, na publicação do extrato de contrato referente aoExtrato de Aditivo para publicação, onde se lê " loão Antônío de souza,,, leia-se: ,, João Antônio da silva,,.

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE BURITT BRAVO - MA

Buriti Bravo (MA), 19 de outubro de 2022.

LUcIANA BoRGES leocÁoto
Prefeita Munícipal

Páglna 4

MUNICIPIO DE

BURITI

BRAVO:06052138
0001 1 0

Dlítàly ngn.d by |ÀJNKP|O DÊ
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gr.vo. oFAC SOIUTI Muitpb v5,
@!ls62{m19q d=Pr.rtual,
a<ffi*PlÀ1,6..mfpp
DE BLEIl ân^r&6052 Í 38oOO I I O
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19 DE OUTUBRO DE 2022 ANO V N.c 1015 - 04

ERRATA DE DEEXTRATO CO'UTRATO

- COHAB -CEP: 65.685-000-BURffi BRAVO-MA - CNPJ:AIRES COIMBRA,
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EsrADo oo uananxÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTTI BRAVO

CNPJ: 06.052.1 38/0001 -1 0
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P

EDrrAr oe ucrrnçÃo
EsrADo Do MARANHÃo

MuNrcípto DE BURTI BRAVo

PROCESSO ÀOMINISTRATIVO: 06912022 - CPL|PM9S

035/2022 - SRP

OBJETO: Registro dê prcços para eventual cortratação de empresa
especializada para prestação de serviços de Realização de Eventos
no Município de Buriti Bravo/MA, conforme especificações e
quantitâtivos constantes no termo de referência anexo ao edital.

MODO DE DISPUTA: Aberto

tttícro Do AcoLHrMEt{To DAs

PROFOSTAS:

08 de agosto de 2022, às 17 h e OO min

ABERÍURA DAS PROPOSTÀS: 18 de agosto de 2022, às 09 h e OO min

rtrícto DA sEssÃo DE DtspurA
DE PREçOS:

18 de agosto de 2022, às 09 h e 30 min

PLATAfORMA: BBMNET Licitações - Bolsa BÍasileira de MeÍcãdorias

(www.bbmnetlicitacoes.com.br)

rEGrsrAçÃo: Lei FederaÍ n" LO.52O/O2, Lei Federal n'8-666/93 e suas alterações,

Lei Complementar n" 123/06 e suas alterações, Decreto Federal n'
LO.O24/L9; Decrêtos Municipais e demais dispositivos legais

peÉinentes

ACESSO AO EDITAI": A cópia dêste edital e sêus anexos estão à disposição dos

interessados na sede da Prefeiturã Municipal, podendo ser
consultado ou obtido gretuitamente, de segunda à sexta-feira (dias

úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min, bem como nos seguintês

endeÍeços eletrônicos:

* www.bbmnetlicitacoes,com.br
.E www6.t.e.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul

* buritibravo. ma.gov. br/tra nspa rencia/licitacoes

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

pnr6Ão rurnôrurco:
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I. DO OBIETO

r. Do stsrEMA Do pREGÃo ELETRôNtco
rrr. oas cottorçôrs 6ERAts DE pARTlclpAçÃo

tv. DA AeRESENTAçÃo ol eRoeosm eçrRônrcl e oocuMENTos DE HABtLtTAçÃo
v. oe sessÃo púaLtcA E coNFERÊNctAs DAs pRoposrAs er_ernôr.rlcm
vr. oe ronuuuçÃo Dos LANcEs E Nre ocraçÃo
VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
vu. Dos DocuMEtrttos naRl ueeruteçÃo
rx. Do JULGAMENTo Dos DocuMENTos DE HABtLtTAçÃo
X. DAS M'CROEMPRESAS E EMPRESA5 DE PEQUENO PORTE
xr. oa trueuerulçÂo E Dos EscLAREctMENTos
xt!. Do REcuRso, DA ADJUDtcAçÃo E Do ATo DE coNTRoLE FtNAt
xm. DA REABERTUna ol sessÂo púgucl
XIV. DA ATA DE REGISTRO E DO SISTEMA DE REGIíRO DE PRECOS
xv. Do óRGÂo GERencraoon e óReÃos plntropertes ú irosrno oe eneços
XVI. DA UTILIZAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOs POR OBEÃO OU STIOIOi I,IÃO PNRTICIPANTES
xvrt. oa nevtsÃo E Do cANcEtAMENTo Do REGtsrRo DE ptEços
xv r. DA coNTRATAÇÃo
XIX. DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA OU PRESÍAçÃO DOS SERVIçOS C OAS COITIOIçÕ., Or
RECEBIMENTO DO OEIETO
xx. oa ooraçÃo onçauetrÁRra, Dos 

'AGAMENT.S, 
Do REAJU'TE DE pREços E DA REVtsÃo

xxr. DAs sANçÕEs PARA o cAso DE |NAD|MPLEMENTo
xxfl. DAs DtspostçõEs rtrulrs

suuÁnro oo ronat

clpírulos

ANEXOS

r. rrRvo oe RerenÊrucrn

r. MoDELo DE AeRÊSENTAçÃo DA pRoposrA DE pREços
Il. MODELO Oe OecunnçÃo oE CUMPRTMENTO DO Drsposro Do ART. 7., XXXIT, DA CONSTrrurçÃo
rv. MooELo DE OrCUnaçÃo or tNexrstÊrrtcn oE FATO tMpEDtTtvo PARA LtC|TAR
v. MoDELo DE DEcLARAçÃo DE ELABonaçÃo rruoentruoENTE DA pRoposrA
VI. MODELO DE OTCURIçÃO OS r'IÃO PO5SUIR EM sEU QUADRO SERVIDOR PÚBLICO
vI. MoDELo DE DECLARAÇÃo DAs coNDtçõEs DA LtctTAçÃo E EXECUçÃo Do coNTRATo
vff. MoDELo DE DEcLARAçÃo DE Loclt_raçÃo E FUNctoNAMENTo (coM ForocRAFlAs)
X. MINUTA DA AÍA DE REGISTRO DE PREçOS;

X. MINUTA DO CONTRATO

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE BURITI BRAVO

CNPJ: 06.052.í 38,/0001 - I O
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ESTADO DO MARÂNHÃO

PREFEITURA MUNIOPAT DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.1 3BIO0Ot -t O
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P
EDITAI DE UCITAçÂO

PROCE§SO ADMtN|§IRAT|VO N. 069/2022 _ CpVpMEB
PREGÃO EtErRôNtco N" o3s/2022 _ SRP

o MUNrClno DE BUR'BRAVO, estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito púbrico interno,
inscrito no cNpJ sob o n' 06.052.138/0001-10, com sede na praça Rita de cássia Aires coimbra, s/n,
bairro coHAB êm Buriti Bfâvo/MA, por meio do prêgoêiro oficiar c Equipê dc Apoio, dcsignados âtravés
da Portaria n" oo2/2022 - GAB/PMBB, de 04 de janeiro de 2022, promovcrá, nos termos da Lei n-
LO'5201O2, Decreto Federar n' Lo.o24/L9, apricando subsidiãriamente â Lei n" 8.666/93 e demais
normas regulamentares aplicávei' à espécie, bem como pelas dÍsposiçôes do instrumento convocatóriq
sessão de abertura do procedimento licitatório na modalidade e tipo adiante indicados, conforme
disposto nos anêxos correspondêntes, em data, local e na forma abaixo definida:

.l MODALTDADE: pregâo Eletrônico
* TIPO DE UCITAçÃO: Menor preço

+ aDruDtcaçÃo: Gtobet
.1. MODO DE DISPUTA: Aberto
.:. tNíCto Do AcotHlME {To DAs pRopoSTAs: 08 dê agosto de 2022, às 17 h ê oo min.!. ABERTURA OAS pROpOSIAS: 18 de agosto de 2022, às 09 h e OO min, tNícto DA 5ES5ÃO DE D|SPUTA DE PREçOS: 18 dê agosto de 2022, às 09 h e 30 min.!. PTATAFORMA: BBMNET Licitações - Bolsa Brasileira de Mercadorias.i ACES§O AO EDITAL; www.bbmnetlicitacoês.cóm.br, www6.tcê.ma_tov.br/sacop/muralsitc,/mural.zul

e buritibravo.ma.gov. br/transparencia/licitacoes
t' LEGISLAçÃO: Lei Federâr n'Lo,520/o2, Lei Federar n'8.666/93 e suãs anerações, Lei comprementarn" 123/06 e suas arteraçôes, Decreto Federôr n' 10,o24/rg; Decrêtos Municipais e demais

dispositivos lêgais pertinentês
* TNFORMAçôES COMptEMEÍrrrAREsi Demais informaçôes poderão ser soricitadas por meio do

endereço eletrônico: ricitacao@buritibravo.ma.gov.br ou na sara do Departamento de Licitações e
contretos Administrativos da pr.feitura Municiper dê Buriti Bravo/MA, situada nrsta cidada na Av.
colinas, s/n, Ccntro, de segunda à sexta-feira (dias rl,teis), dê 08 h e oo min às 14 h ê Oo min.

CAPhUTOI-DOOBJETO

1'1 Esta licitação têm por objeto a scleção da proposta mais vantajosa à Administração pública para a
realização de Redstro de preços para *entual co[tÍatação de empresa e'pectârirada parâ prestâção
de sêrviços de Realrzação de Eventos no Municípro de BuÍiti BÍavo/MA, conÍorme especríicações equantitôtivos constantes no têÍmo de referência anexo ao edital, conforme especificações equantitativos constantes no Termo de Referência anexo ao edital.

1.2. O valor êstimâdo para o objeto desta ricitação consta no Termo de Referência anexo e componente
deste instrumento convocatório, sendo o mesmo aferido a partir de pesquisa de mercado, sob
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responsabilidade da Secretaria Municipal interessada, nos termos da legislação e normas
procedimentais, e se encontra nos autos do processo administrativo supramencionado. A pesquisa de
mercado para formação de preços está disponível a todos os interessados na sala do Departamento de
Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal.

cAPfruto II. Do §ISTEMA Do PREGÃo ETETRÔNrco

2.1. os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção
e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.bbmnetlicitacoes.com,br.

2.1'1. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuiçôes: coordenar o processo licitatório; receber,
examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua

elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os
requisitos estabelecidos neste edÍtal; dirigir a etapa de lances; verificar e juÍgar as condições de
habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando
mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a

homologação.

2'2. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos
por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio
de lances dos proponentes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados
para a sociedade, através da rede mundial de computadores.

2.3. A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e da Administradora do pregão

Eletrônico, empresa responsável para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de
cornpras eletrônicas.

2.4' O fornecedor deverá Íazer o seu cadastramento junto ao Portal BBMNET Licitações e preencher o
Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e
apresente a documentação exigida, terá acesso ao Portal. O Credenciamento é o nível básico do
Registro Cadastral no Portal que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória
Pregão, em sua forma Eletrônica.

2.4.7. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 0 credenciamento da proponente junto ao provedor
do sistema implica na responsabilidade legal da praponente ou de seu representante legal, bem como
na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transaçôes inerentes ao Pregão
Eletrônico.

2.4.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no portaÍ

BBMNET Licitações e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados. A não observância do disposto neste item poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
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2'5' As pessoas iurÍdicas ou firmas individuais interessadas deverâo nomear através do instrumento demandato, operador devidamente credêhciado junto ao portar BBMNET Licitaçõês ou a quarquer
corretora ãssociada, atribuindo-rhe poderes para formurar/assistir rances de preços e praticar todos os
demais atos e operações inerentes ao processo licitatóÍio no sÍte.

2'6 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utirizãdas em quarquer pregão
Elêtrônico, sarvo quando canceradas por soricitação do crêdênciado ou por iniciativâ do portar.

2'7' É de excrusiva responsabiridade do usuário o sigiro da senha, bem como seu uso em quâÍquer
transaçâo efêtuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao portal BBMNET Licitações a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por têrceiros.

2.8. como requisito para parucipação no pregão, em campo próprio do sistema eretrônico, âproponêntê dêverá manifestar o preno conhccimênto e atendimento às exigências de habiritação
previstas no editar, bcm como manifcstar sua condição dê Microempreendedor rndividuar (MEr),
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Portê (Epp), pâra os itens exclusivos caso êstejam
previstos neste certamê, nos termos da LÊi Complêmenta r n L23/2OO6.

2'9 o fohecedor, ao utirizar sua senha de acesso ao sistema para dar um rance no evento, terá
expressado sua decísão irrevogáver de concruir a transação a que se refere o evento nos varores e
condições do referido lance, e caso este rance seja o escorhrdo pero comprador, será reputado perfeito e
acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.

2'10' o fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de nêgócios diante da inobservânciâ dê
queisquer mensâgens emitidas pelo pregoeiro e,/ou pelo slstema ou de sua desconexão.

2 11' o custo dê operacionarização e uso do sistema ficará a cargo do ricitante, que pagará ao portar
BBMNET LicÍtações, provedora do sistema eretrônico, o equivarente âos custos pera utirizaÉo dos
recursos de tecnorogia da informaçâo, consoantê tabela emitida pêra entidade, nos têrmos do artigo 5.,
inciso lll, da t-ei n" 1O.S2O/O2.

cApÍÍuro l - DAs CONOTçôEs GERATS DE pARnCtpAçÃo

3'l Poderão participar do cêrtame todos os intêrêssados, pessoas jurídicas pertencêntes ao ramo de
atividade pertinentê ao obleto da contratação, conforme cada caso, quê estelam com credenciamento
re8ular no Portal BBMNET Licitações e prcencham as exigências de habiritação dispostas neste editar.

3'2' As empresas interêssadas devêrão estar inscritas ê credenciadas no sistema de prêgão Eretrônico
(licitações) do Portal BBMNET Licitações, diretãmente ou através de corretora de mercadorias
assocrada, até o horárro lmrte prevrsto no preámburo deste edrtar, conforme dísposto neste
instrumênto,

3.3. Como condição parâ participação no pregão,

do sistema elêtrônico, relativo às sêguintes decla

a licitantc assinalará ,,sim,, ou,,não,, cm campo próprio
rações:
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3'3'1 que está ciente e concorda com as condiçôes contidas no editar e seus anexo, cumprindo osrcquisitos para a habiritação definidos no êdital e quê a proposta apresentada êstÉ em conformidade
com as êxitências editalÍcias.

3'3'2 quÊ inexistem fãtos impeditivos para sua habilitEção no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrênciâs posteriores.

3 3 3 Que não emprega menor de 18 (de2oitol anos em trabarho noturno, perigoso ou insalubre e nãormprêga mênor dc 16 {dazcsseis} anos, sarvo menor, a partir de 14 (quatoÍ,") anos, nâ condição d"
aprcndiz, nos termos do ârtigo 7., inciso »Ulll, ds Constituição.

3.3.4. Quê a proposta foiclaborada dc forma indcpcndcntc.

3'3'5' Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabarho degradante ou
íorçado, observando o disposto nos incisos 

', 
ê rv do art. 1" e no inciso Ir do art. 5. da constituição.

3'3'5' A declaração falsa relativa ao cumprimrnto de gualquêr cordição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e nêste editâ|.

3'4 Estarão rmpêdidos de pârticipar de quarquer fae do procedimento, interessados quê se ênquadrem
em uma ou mais das situações a seguir:

3'4'l Empresas quê se encontrê em processo farência, concurso de credores, dissorução, riquidação,
empresas estrangeiras que não fuhcionem e nem sejam estab€recidâs no país, nem aqueras que tenham
sido declarados inidôneo' pôra ricitar ou contratar com a Administração púbrica ou punidos com
suspensão do dircito de ricitar e contrâtar com quarquer órgão ou entê integrante da Administração.

3'4'2' Firmas cuios sócios, diretores, representantes legals e/ou responsávêis técnicos, membros deconselho técnico, consurtivo, deriberativo ou administrativo, sejam funcionários, conserheiros,
inspetores, diretorês, cmpregados ou ocupantês de cargos comissionados no Município dê Buriti
BÍavo/MA.

3.4.3. Empresas em regime consórcio e/ou sejam controradora, corigadas ou subsidiárias entre si, ou
ainda, qualquer quê sêja sua forma de constituição. A vedeção da paÊicipação de corsórcios neste
certâmê justifica-se diante da natureza do objeto ricitado, o quer apresenta natureza comum podendo
ser ofertado por um número ampro de potenciais participantes, incrusive empresas de pequeno e médioporte que em sua maioria apresentam o mÍnimo exigido no tocante a capacitaçâo técnica e quarificação
econômica e financeira, não impricando em quarquer rimitêção quanto a competitividade (Ícu -Acórdâo n" 283!/2012 - plenário).

3'4.4. Emprêsas, bem como titurar ou sócios da concorrente, que contenham pendências no cadastro
Nacional de Empresas rnidôneas e suspcnsas da controradoria Gerar da união (cGU); que constem no
cadastro Nacionar de condenações cí\rêis por Ato de rmprobidade Administrôtiva disponíver no
endereço eletrônico do conserho Nacionar de lustiça (cNJ), que estêja incruída na rista de empresas
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inidôneas do Tribunal de Conas da União (TCU), que para fins de habilitação devem ser apresentadas
certidôes ou terrnos das consultas pela licitante.

3.4'5. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder adminístrativa ou judicialmente.

3.4.6. Empresas que possuam em seus contratos sociais ou estatutos finalidades ou objetivos
incompatÍvels com o objeto deste Pregão.

3.4.7. Pessoa física, mesmo que em grupo.

3.4'8. O autor do Termo de Referência ou Projeto Básico deste edital, pessoa física ou jurídica.

3.4.9. Empresas que estejam cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensão ou impedimento de
contratar com a Administração Pública Municipal de Buriti Bravo/MA. A certidão de idoneidadÊ perante
o ente público licítante deve ser apresentada juntamente com os documentos de habilitação. É

expedida pela Comissão Permanente de Licitações do Município, devendo ser solicitada com
antecedência da data de abertura da licitação, por meio de requerimento eletrônico direcionado ao
órgão supra mencionado.

3.4'10. Empresas que não atendam a capacitação técnica e operacional mínima exigida para execução
do objeto licitado, possuam restrições quanto à personalidade e capacidade jurídica, financeira e
regularidade fiscal ou trabalhista.

3.5. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas neste edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda na aceitação de que deverá
fornecer e/ou executar o objeto de acordo com o estabelecido neste edital.

cAPÍTUto tv- DA APREsENTAçÃo on pRoposrA ELETRôNIcA E DocuMENTos DE HAHuTAçÃq

4.1. Os licitantes encamínharão, exclusivamente por meio do sístema através de chave de acesso e
senha, concomitantemente com os documentos de habilitaçâo exigidos no edital, proposta com a

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessâo
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, nos
termos do art.25 do Decreto Federal n" tO.OZ4/Lg.

4'2. o objeto cotado deverá ser compatÍvel com Termo de Rcferência, de maneira a demonstrar quê o
produto ou serviço de interesse atende às especificações técnicas constantes dos anexos deste edital,
não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no edital, sob pena
de desclassificação.

4'3. As propostas deverão ser apresehtadas contemplando os quantitativos fixados, conforme o Anexo I

(Termo de Referência), não sendo permitidas ofertas com quantitativo inferior,
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4.4. o licitante deverá enviar sua proposta eletrônica mediante o preenchimento, no sistema do portâl
BBMNET Licitações, dos seguintes campos:

4.4 1. valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente
nacional

4'4.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Rêfêrência, indicando, no quê for apricávcr, o mod:ro, prazo da varidade ou dê garantia, númcro do
rêgistro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

4.4.3. Quantidade, devendo ser cotada o total previsto para cada itêm

4.5. A Proposta de Preços ênviadâ via sistema deve ser apresentada cm 01 (uma) via, cm rínEua
portu8uesa, sem emendas, rasurâs ou entrerinhas, indicando o preço unitário do item, cotando-se cada
produto ou serviço discriminado, em moeda correntê nacional, em algarismo com âté 02 (duas) casas
decimais após a vírgula e por extenso, tanto o unitário quânto o total, sob pena de desclassificação da
proposta eletrônica.

4.6. A concorrente deve decrarar que e proposta apresentada para participer destâ ricitação foi
elaborada de maneirc independente pela licitante e o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
dê fato desta licitação por qualquer mêio ou por qualquer pessoa, sob pena de desclassificação-

4.7. Deve estar expresso na proposta que nos preços indicados êstão incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes {Íretes), uniformes, tributos de qualquer natureza e
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

4.8 A licitânte interessâdâ deve declaBra que os produtos e/ou servigos cotados na proposta são dê
qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso
constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou
rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitantê ou responsável identificado, sob pena de
desclassificação.

4.9' Não será admitida proposta que apresente preços global ou unitários simffilicos, irrisórios ou de
valor zero, incompetÍvêis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrêscido dos respêctivos
encargos, conforme o § 3" do artigo 44 da Lei n.8.666/93.

4.10. A apresentação das propostas implicâ obrigatoriedade do cumprimento das disposiçôes nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência e o presente Edital, assumindo o
proponente o compromisso de exêcutar o obieto nos seus termos, em quantidade e qualidade
adequadas à períeita execução contratual, promovendo quando requerido, sua substituição.

4.11. os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quahto na êtapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do lkitante, não lhe assistindo o direito de plêitear qualquer alteração, sob a alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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4'17' os documentos que compõem a proposta ê â habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e pa' ãcesso púbrico após o encerramento do envio
de lances,

418. os documentos comprementares à proposta ê à habiritação, quando necessários à confirmaçâo
daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 02 (duas) horas ou outro definido no ato
pelo Pregoeiro.

4'19. o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, descrassificando aqueras que não estejam em
conformidade com os rêquisitos estaberccidos no editar. A descrassificação dê proposta será sempre
fundâmentada e registrada no sistema, com acompanhamento êm tempo real por todos os
participantes.

4.19.1. o Pregoeiro poderá suspander a sessão púbrica do pregão quando constatar que a avariação da
conformidade das propostas, de quê trata o art. 2g do Decreto Federar n" lo.o24lrg, irá pêrdurar por
mais de um dia.

4.20' A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 90 (noventa) dias, sob
pena de incidir nas sanções previstas no art. 7" da Lei n. 10.520102.

4'21. Qualquer elemento que possa identificar ou individualizar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem preiuízo das sanções previstas neste edital.

cApfÍuto v - DA sEssÃo púBucA E coNFERÊÍ{ctAs oAs pRoposrAs ErEÍRôNtcas
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4'12 os licitantes devem respeitar os preços máximos estaberecidos nas normas de regência dê
contratâgões públicas, quando participarem de licitaçôes públicas.

413 Pare usufruir dos benefÍcios da Lei compremenÍar n" L23/o6 a proponênte deverá informar, no
campo apropriado do sistêma êletrônico, que é microempresâ, êmpresa dê pequeno porte ou
mlcroempreendedor individual hos têrmos da legislação vigente.

4.14. O licitântÊ declarará, êm cempo próprio do sistêma, o cumprimênto dos rêquisitos para a
habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. A falsidade desta declaração
sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7" da Lei n. 10.52OlO2.

4.15. os licitantes poderão rêtirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
antêriormente insêridos no sistemâ até a abertura da sessão púbrica. Na ctapa de apresentação da
proposta e dos documentos de habilitação pero ricitânte, não haverá ordem de crassificação dâs
propostas, o que ocorrerá somente êpós a abêrtura da sessão.

4'16'1. Nesta etapa do certame não scrá estabcrccida ordem de crassificação êntre as propostas
apresentadas, o quê somente oco*erá após a realização dos procedimêntos de negociação e
julga mento da proposta.



Buriti
Bravo

lrr:

E
EsrADo Do MARAIHÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURXTI BRAVO
CNPJ: 06-052.138/000I -t 0

ncu*çaoegat*

5'1' A participaç5o no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente ao encaminhamento da proposta de preços e documentos de
habilitação, por meio do sistema eletrônico no sítío www.bbmnetlicitacoes.com.br.

5.2' Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o ínícío dos trabaÍhos por até 01 (uma)
hora além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo o início da sessão a
mesma deverá ser remarcada com divulgagâo por meio do "chaf'do sistema eletrônico.

5'3' o encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. o licitante será responsável por todas as
transações que forem êfêtuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.5. Durante a sessâo pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens ("chat"), êm campo prôprio do sistema eletrônico.

5.6. Caberá ao licitante acompanhar as operaçõcs no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobserváncia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.7. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permãnecer acessível aos lícitantes para a recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

5'7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamento,/comunicação expressa aos participantes via
"chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

5.8. Havendo a necessidade de suspensão da sessão do certame, o pregoeiro desÍgnará novo dia e
horário pãra a continuidade do certame. Em qualquer fase da licitação o pregoeiro poderá solicitar
parecer técnico, dos assessores dos setores envolvidos na licitaçâo, para orientar na sua decisão,
atendendo integralmente todas as exigências e especificações do Termo de Referência e do edital.

5.8.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da
sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do ,,chat, e
quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.

5.9. o andamento do procedimento de licítação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação
do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portaí BBMNET Licitações, que
veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes
ao procedimento.
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5.11. o Pregoeiro vêrificará as propostas apresentadas devendo desclassificar motivadamente aquelas
que não estejam em conformidâde com os requisitos êstabêlecidos neste êdital, contenham vícios
insanáveís, possibilitem a identificação ou individualização do licitante por qualquer tipo de elêmento
inserido nâ proposta ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

5'11.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em
tempo real por todos os parücipantes.

5.12. A não desclassificação da proposta nesta fase do procedimento não impede o seu julgâmento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.13. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiÍo.

5.14. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase compêtitiva, quendo êntão os licitantes
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

cAPfruro vt - DA FoRMU|_AçÃO DOS TANCES E TUEGOC|Açfu

6.1. Aberta a etapa compêtitiva os represenf,antes das proponentes deverão estar conectados ao
§istema para participar da sessão de lances, A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento, de seu valor e do respectivo horárío de registro.

6.2. o licitante podeÍá ofertar lance com valor superior ao menor lance reglstrado, desde que seja
inferior â seu úhimo lance e diferente de qualquer lance válido para o obieto.

6 3. Não serâo âcêitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.4. Caso o licitantê não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.5. Durántê a sessão de dispute dê lances, não sêÍão acêitos pedidos de desclassificação de proposta
sob alegação de erro de cotaçâo ou congêncres.

6.6. Após a sessão de disputa dê lahces, durante a fase de acêitação/habilitação, não serão acêitos
pedidos de desclassificação de propostâ fundamentados em causas, razões ou circunstâhcias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

6'7' Não pod€rá haver dêsistência dê lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constãhtes no art.7'da Lei n' L0.SZO/O2.
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5.10. qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema eletrônico poderá ser
esclarecida através dos canais de atendimento do Portal BBMNET Licitações, de segunda â sexta feira,
das o8 h c oo min às 18 h ê oo min (horário de Brasília/DF) através dos canais informados no site
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
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6'8 o licitante que preitear desistência de rance ofertâdo em decorrência de caso fortuito ou força
maior poderá ser isento das penalidades, â critério do pregoeiro. Na hipótese de ocorrência do casogarôntir-sc-á ao requerente defesa prévia.

6'9' Durante o tran§curso da sessão púbrica os participantes serão informâdos, em tempo reaÍ, do valordo menor lance registrado. o sistema não identificará o autor dos rances aos demais participantes.

6'10' os proponêntcs podcrão ofêrecer rances succssivos, pero varor unitário por cada item, observando
o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6'11' será âdotado para estê pregão o MoDo DE DrspurA ABEnÍo, onde os ricitantes apÍêsentarão
lances públicos e sucessivos.

6'11'1' Nos termos da legislação, hestê modo de disputa a etapa de envio de lances na sessão pública
durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamentê pero sistema quando houver
lance ofertado nos úrtimos 02 (dois) minutos do período de duração da sêssão púbrica. A prorrogaÇão
automática da etapa de envio de rances, de que trata este subitem, será de 02 (dois) minutos e oco'erá
sUCeSSiVamente sempre que houver lancês enviados nêssc período de prorrogação, incrusive quendo setratar de lances intermediários.

6'11'2' Na hipótese dê não haver novos rances na forma estaberscida no subitêm acima, a sessãopública será encerrada automaticamente. EncÊrrada a sessão púbrica sem prorrogação automática pero
sistema, o Pregoeiro poderá, assessorado pera equrpê de apoio, âdmitir o reinício da etapa de envio de
lances, em prol da consecução do melhor preço, mediente justificativa.

6'u'3 Finalizados os pÍa2os estebelecidos anteriormênte, o sistema ordenará os lances em ordem
crescehte de vahtajosidade.

6'12 0 critério de jurgâmento âdotado para a crassificação das propostas é o MENon pREço GtoBAtpara a execução dos serviços demandados por êste ente púbrico, atendidas as condições esEberccidas
nestê PreEão.

6.13. O intervalo mínimo de diferença de valorcs entre os lancls será de RS O,O1 (um centâvo), que
incidirá tanto em reraçâo aos rances intermediários quanto em reração ao rance que cobrir a merhor
oferta, em rclação ao valor unitário dos itens em disputa.

614' Findâda a etapa de rances, caso o sistemê detecte o empate previsto no artito 44 da Leicomplemêntar n' 723106 a ferramenta iniciará automaticamente â aplicação do deslmpatê em favor
das MicÍoempresas, Empresas de Pcqueno Porte e Microempreendedores lndividuais conformê dispôe
o artigo 45 dâ mêsma lei.

6'14'1' Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por MicroemprÊsas e Empresas dePequeno Porte sejam l'uais ou até 5,0% (cinco por centol superiores à proposta de menor preço
classificada, desdê que esta não tenha sido âpresentada por outra Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.

ESTADO DO MARANHÃO
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614'2' ocorrendo o empate acima descrito, a Micíoempresa ou Emprese de pequeno portê merhor
classificada poderá apresentar nova proposta de preço, inferior à menor proposta crassificada, no prazo
máximo de 05 (cinco) minutos após o encêrramento dos lanccs, sob pena de preclusão. uma vez
apresentada, a nova proposta em varor inferior será considerada vencedora do certame e terá o objeto
adjudicado em seu favor.

6'14'3' câso a beneficiada não epÍesente nova proposta de preços na forma do item 6.14.2, serâo
convocadas as Microcmpresas e Empresas de pequeno portê remanescÊntês quÊ se enquadrarem na
hipótêse do item 6.13.1, segundo a ordem de classificação.

6 14'4' Na hipótese de não contratação de Microempresa ou Empresa de pequeno porte nos termos dos
itens anteriores o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originarmente
vencedora do certame.

6'15' câsos nâo sejam apresentados ranceg verificar-se-á a conformidade da proposta dê menor preço.

6'16' O sistema informará a proposta de mcnoÍ preço {ou a merhor proposta} imediatamênte após o
encerramento da etapa de rances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pero pregoeiro
aceíca da aceitação da proposta ou lance de menor yalor.

6'17' se a proposta ou lance de menor valor for inacehável o pregoeiro êxaminará a proposta ou lance
subsequente na ordem de crassificação, verificando sua compôtibiridade, sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que âtendâ ao edital.

6'18' Encerrada a etapa de envio de rances da sessão púbrica, o pregoeiro deverá encaminhar, pero
sisteme eletrônico, contraproposta ao ricitantê que tenhe aprêsentado o merhor preço, para que seja
obtidã mêlhor proposta, vedada a neSociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.19. A negociação será rearizada por meio do sistema, podendo ser âcompanhada peras demaís
licitantes.

6.20. Ápós a negociação do preço, o pregoêiro iniciará a fasê dê aceitação e julgamento dâ proposta.

CAPfÍUIO VtI - DA ACEITAEIUDAI'E DA Pf,OPOÍA VENCEDORA

7'1' Dêclarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, o licitante detêntor da melhor ofcrta
deverá cncaminhar a proposta de preços rearinhada de forma digitarizada no prazo de até 02 (duasl
horas, contados a pârtir da decraração de venccdor, no campo adequado para tar, disponíver no site
www'bbmnetlicitacoes.com.br, cortendo os varores (unitários e totais), descrição contendo
espêcificação detalhada, unidade de fornecimento, marca e o valor deverá scr igual ou menor ao lanc=
vencedor.

7'1'1' A proposta readequada deverá conter o valor ncgociado com o pregoeiro, sob sua inteirc
responsa trilidade.
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7'1 2' Dêntro do prazo de 02 (duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos
quantos forem os documentos complêmentãres ou retiÍicadores afetos a sua propostã dê preços,

7.7-3. Em caso de qualquer ocorrência que impeça a inserção dâ proposta realinhada e/ou de
documentos de habilitação, na devida plataforma digitâl, â empresa vêncedora deverá soÍicitâr via c/rot
da plataforma digital o envio dos referidos documentos por e-mair dentro do prazo estaberecido de 02
(duas) horas.

7 1.4. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as ricrtantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas)
horas, não serão considerâdos, para fins de análise, sob quarquer areBação, o envío da proposta de
Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que devêria ter sido rêmetido
iuntamente com a proposta, sendo rearizado, pero pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, ê
a convocação da próxima licitantê.

7.1.5. Os prazos que se referem o item 7.j. não serão prorrogados

7-2. A Proposta de Preços deverá atender aos seguintes requisitos:

7 2'1 4 Proposta de preços deverá ser aprêsentâda em formurário próprio contendo âs mesmas
informações exigidas no Termo de Referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma
oficial do Brâsil, sem râsuras, emêndas ou entrerinhas, constando o preço de cada item, expresso em
reais (Rs), com 02 (dois) dígitos após a vírgura no varor unitário, em algarismos arábicos, conforme
mencionado acima, marca e fabricante do produto, devendo todas as folhas ser rubricadas e assinada
na última folha em local êspecífico.

7 '2'2' weço unitário do item, cotando-se cada produto discriminâdo, êm moeda correntê nacionar, em
al8arismo com âté 02 (duas) casas decimais após a vírgula e por extenso tanto o unitário quanto o total.
computândo todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o
obieto licitado e constante da proposta.

7 '2'3' Em caso de divcrgência entre os valores unitário e total, serão considerados os primeiros e, entre
os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados êstes últimos.

7'24 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretâmente cotados que não tenham causado a descrassificação da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgâmehto das propostâs, serâo considerados como incrusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos sem
ônus adicionais.

7 2'5. o prazo para a prestação dos serviços ou fornecimento dos produtos deverá ser de acordo com o
cronograma estipulado pela Secretaria solicitante, devidemente informado no Termo de Referência.

7.2.6. Somente será aceito um preço para cada item
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7'2'7' constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de apresentação da proposta.

7'2'8' lndicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no cNpJ e inscrição estaduat/
municipal do estabelecimento da empresa que irá fornecer o objeto da lÍcitação, endereço completo,
telefone e endereço eletrônico le'maill para contâto, número da conta corrente bancária e agência
respectirra para eventuãis pagamentos, bem como informações pessoais do responsável pela assinatura
do contrato administrativo.

7'2'9' lndicar a numeração do processo adminístrativo e deste pregão EÍetrônico.

7'2'1o' Â oferta devení serfirme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.

7'3' os preços propÕstÔs serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7'4' considera-se inexequível a proposta que apresente prêços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insurnos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.o Pregoeiro poderá determinar ou qualquer interessado poderá reguerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os índíciosque fundamentam a suspeita. sendo constatada a inexequibilidade da proposta a mesma será
desclassificada.

7'5' caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrôes de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens anteriores, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteís contados da solicitação.

7'5'7' Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horárío de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes. os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

7'5'2' os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7'5'3' No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na êntrega, sem justificativa aceitapelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste edital, a
proposta do licitante será recusada.

7'5'4' se a(s) arnostra(s) apresentada{s} pelo primeiro classificado não for{em) apresentada{s) ou
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo classificado
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subsequente. seguir-se-á com a verificação da{s) amostra(s) e, âssim, sucessivamente, até a verrficação
de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7'5 5 0s exemplares corocados à disposição da Admihistrãção serão tratados como protótipos, podendo
§er manusêados . desmontados pêra êquipc técnica rêsponsávcr pera anárisc, não gerando direito a
ressâ rc lme n to.

7'5 6 Após a divulgação do rêsultadô llnãl de licitação, as amostres êntrêtuês dcverão scr recolhidas
p?los licitantês no prazo dc 10 (dez) dias, após o quar poderão ser descartadas pera Administração, sêm
direito ô ressarcimento.

7 6' A Proposta de Preços será considenda compreta, abrangendo todos os custos com a entregs do
serviço licitado, conformê disposto no êdital.

7'7' A proposta deverá limitar-se eo objeto desta ricitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas dê preços ou qualquer outra condição não prêvista neste edital.

7.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço,
condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos otiginais
ofertados.

7-9' serão desclassificadas as propostas que não âtênderem as decrarações, especificações e exrgências
do presente edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irreguraridades ou defeitos capazes dê
dificultar o julgamento.

7'10' A proposta de preço deverá estar acomp3nhada da decraração de que o prestador de serviços
cohhece e acêita as regras determinadas pela Administração, através deste edital.

7'11' A propostà de preço deverá estar acompanhadâ obrigâtoriamente de decraração de compromisso
de prestâção dos serviços ou entrega do produto diretamente no Município de Buriti Bravo,/MA, sem
custos adicionais e indepêndentemênte da quantidade solicitada em cada ordem de Íornecimênto ou
ordem de execução dos serviços.

7.12. A concorrente deve decrarar que, caso seja a vencedora desta ricitação e cerebre o respectivo
contreto administrativo, se compromête a observar a rÊgisração trabêrhista, pÍêvidenciária e de saúde e
medicina do trabalho, responsabilizando-se pela evêntual formalização dos registros contratuais, assim
como pala previsão de gastos com meio ambientê do trabarho, incruindo êquipamcntos dê proteção.

7'l3 Qualquer vício, omissão ou dcfeito na propostâ será observado pelo pregociro que desclassificará
a mesma, salvo em situações apenas Íormais previstas na Lêi n' 1o.s2o/02 e â Lei n" g.665/93 c suas
posteriores alteraç6es.

7'14 se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, se estiver acima do valor de referênciâ
ou te a licitante dêsatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro exâminará a proposta ou o rance
subsequente, verificando a sua aceitabiridade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e
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assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou rance que satisfaça às condições e exigências
constantes no edital e seus anexos.

7.14.1. ocorrendo ã situação referida no item 7.14, o pregoeiro deverá negociar com a ricitante
subsequente para que sêja obtida merhor proposta. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro
examinarÉ a proposta classificada em primeiro lugar quanto à âdequação ao obiêto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulâdo para contratâção no edital e verificará a habilita$o do
licitante conforme disposições do edital.

7'14'2. Nos itêns não cxcrusivos para a participação dc microempresas e empresas de pequeno porte,
sêmpre quê a proposta não for aceita, c antes do prêtoeiro passar à subscquentê, havêrá nova
veÍiticação, pêlo sistema, da eventuar ocorrênciâ do empate fiúo, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complêmênter n' 123/06, sêtuindo.sê a disciplina antas estabelccida, se for o caso.

7'15. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no -chzf'a no',â data e
horário para a sua cohtinuidade.

7.16. Encêrrada a análisê quanto à ac.itãÉo dã propostâ, o prêgoêiro vcrificará â habilitação do
licitante, obseruado o disposto neste instrumento Éonvocatório.

CaPíTULO Vlll - DOS DOCUMENTOS PARA HAB|IÍÍAçÃO

8.1. Para a habllltação, â emprc$ vlncêdora deverá apresentar uma via os documentos âbâlxo
discriminados, dêvidamênte rubricados, insrridos no sist€ma até a abertura da sessão pública, no
campo adequado para tâ1, disponível no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. o pregoeiro procederá à
análise da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta de menor prêço, para a
verificação do atendimento às condições fixadas nestê editâ|, após o encêrremento da etapa
competitiva.

8.1.1. Para comprovação da habilitação das empresas interessadas serão exigidos dos licitantes os
documentos seguintes:

8.2. Para a HAB|LtTAÇÃo IURíDtcA

8.2.1. Documêntos constitutivos da empresa licitantê. os documentos em apreço deverão estar
acompanhâdos de todas as alterações ou da consolidação respectiva:

8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de Empresa lndividual

8.2.1.2. Ato constitutivo, Êstatuto ou contrato socialem vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariãis ou empresa ihdividualde responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
por açôes, acompanhado de ata da assembleia que elegeu sêus atuais administradores.

8.2.1.3. lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exerctcto
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8 2'1.4. oecreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrângeira em
funcionamento no país, e ato de retistro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competêntc, quando a atividadê assim o exigir.

8.2.2. cópia da documentação pessoar- cédura de rdentidade (RG) e cadâstro de pessoas FÍsicas (cpF) -
do titular ou sócios da empresa interessadâ.

8.3. PaTa a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.3.1. Prova de inscrição no cadastro Nacional de pessoas JurÍdicas (cNpJ), através do comprovante de
inscrição e de situação cadastrar, iuntamênte com o quadro dê sócios e administradores, emitido pera
secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia, comprovando possuir situação cadastral ativa
para com a Fazenda Federal, atualizada até 30 (trinta) dias.

8'3.2. Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual e/ou MunicipaÍ, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividadê e compatível com o objeto do certamê.

8.3.3. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal:

8.3.3.1. cêrtidão conjunt-â de Regularidade de Débltos Relativos aos Tributos Federais, da Dívidã Ativa
da União ê às Contribuições previdenciárias (lNSS}.

8.3.4. Prova de regularidade fiscal da Fàzenda Estadual:

8.3.4.1. Certidão de Regularidade quanto a Dívida Ativa do Estado (Administrada pela procuradoria da
Fazenda Estadual ou equivalente em cada Estado).

8.3.4.2. certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (Administradâ pelo Departamento de
Arrecadação e Tributos do Centro Tributário Estadual ou equivalente em cada Estado).

8.3.5. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal

8'3 5.1. Certidão de Regularidade quânto à Dívida Ativa Municipal (Administrada pela procuradoria
Geral do MunicÍpio ou equivalente em cada MunicÍpio).

8.3.5.2. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (Administrada pela Secretaria de Finanças
Municipais ou equivalentes em cada Município).

8.3.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade, fornccida pela Caixa Econômica Federal.

8.3.7. Prova de inexistência de débltos inadimplrdos perantê a Justiçã do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei n. 12.2t40, de 07 de
iulho de 2011.

8.4. Para a aUALtFtCAçÃO ECoNÔMtco FTNANCETRA
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l- ILG (Índice de Liquidez Geral), maior ou igual a 1,0, aplicando a seguinte fórmula; ItG =
AC+RLP/PC+ELP, onde:

AC = Ativo circulânte
RLP = Realizávela longo prazo

PC = Passivo circulante
ELP = Exigível a longo prazo

ll - ILC (índice de Liquidez corrente), maior ou iguar a 1,0, apricando a seguinte fórmura: rLC = AClpc,
onde:

AC = Ativo circulante
PC = Passivo circulante

lll - ET (Endividamento Total,, menor ou igual a 0,60, aplicando ô se8uinte Íórmula: ET = ETIAT, onde
ET = Exigívêl total
AT = Ativo total.

8'4'2'2. os índices de que trata o subitem 8.4.2.1 serão carcurâdos e apresentados pelo ricitante,
devidamente coníirmados pero responsáver por sua contabiridade, mêdiante sua assinatura ê a
indicação do seu nome e do número de registro no Consêlho Regional de Contabilidade.

a 4'2'3' o balanço patrimonial deve ser acompanhado da certidão de Registro profissional (cRp) emitido
pelo conselho Re8ional de contabilidade (cRc) do responsável por sua contabilidade devidamente
atualizado e vigente.

8'424 os ba la nços das sociedades a nônimas deverão ser â presentados e m pu blicação do Diá rio oficial.

8'4.2.5. Aos dêmais tipos societários, o sr. pregoeiro poderá soricitar a aprêsentação da cópia do termo
de abertura e dê encêrramento do Livro Diário, devidamente reBistrado pero órgão de Registro de
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8 4'l Apresentação da certidão Negatiya de Falência ou Recuperação Judiciãl ou Extrajudieial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ricitantc, com dâta não êxcedentc a 60 (sêssêntal diàs de
antecêdência dâ datâ de abertura deste procêdimento ricitatório ou em varidade, acompanhada de
certidão lavrada pero foro dê sua sede ou corregedoriã do respectivo tribunaÍ indicando quais os
cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição de falências ou concordatas.

8'4'2. Balanço pãtrimoniar e demonstraçõês contábeis do úrtimo exercício sociar, já êxigíveis e
apresentados na forma da rei, devidamente registrado no órgão competente, que comprovem a boa
situação financeira da êmpresa, podendo sêr atualizados por índices oficiais qusndo encerrado há mais
dê 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, sendo vedada sua substituição por barancetes
ou balanços proüsórios.

8 4 2 1 4 boa situação financeira a que se refere o item acimâ será extraída dos elementos constantes
no balanço patrimonial da empresa licitante e demais demonstrações contábeis atrãvés das seguintes
fórmulas contábeis:
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comércio ou órgão competente diverso, onde é extraído o balanço patrimonial, para fins de
comprovação das informa çôes.

8.5. para a eUALtFtcAçÃO rÉcrurce

8'5'1' Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove que o Licitante prestou serviços compatíveis com a proposta apresentada, em quantidade,
característica e prazo, informando ainda que a prestação dos serviços foi satisfatório, sendo vedada a
apresentação de atestados genérÍcos, com firma da assinatura reconhecida em cartório.

8'5'1'2' o licitante disponibilizará caso seja solicitado todas as informações necessárias à comprovaçãoda legitimídade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram efetuados
o fornecimento.

8'5'1'3' o atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condiçôes acima,
não serão considerados pelo pregoeiro.

8'5'1'4' Registro ou certidão de inscrição Pessoa Jurídica da empresa licitante junto ao conselho
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da região da sede da empresa, comprovando
regularidade com a entidade profissional competente.

8'5'1'5' Registro ou certidão de inscríção Pessoa Física do{s) responsável(eis} técnico(s) da empresa
licitante junto ao conselho Regional de Engenharia ArquÍtetura e Agronomia (CREA), da região da sede
da empresa.

8'5'1'6' A comprovaç§o de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-
se-á através:

a) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de
Registro de comércio competente, do domicíÍío ou sede da lícitante.

b) No caso de vínculo empregatício: cópia da carteira de Trabalho e previdência social (crps), contendo
as folhas que dernonstre o número de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com
a última alteração de salário.

c) No caso de profissional autônomo, mediante contrato de prestação de serviços, assinado pelaspartes' corn prazo de vigência superior àquele prwisto para a execuçâo dos serviços ora licitados.

8.6. OUTRAS COMPROVAçÕ ES

8.6.1. Declaração firmada pela empresa licitante em papel timbrado, de acordo com o modelo no anexoao edital, quanto ao uso de mão-de-obra de menor, constando que não mantém relação e trabalho
noturno, perigoso ou ínsalubre com ínenôr de 1g anos e de qualquer trabalho com menor de 16 a
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salvo na condiçâo de aprendiz â partir de 14 anos, conforme o disposto nos incísos xXXlll do art. 7" da
constituição Federal e da Lei n' 9.854199, que incluiu o inciso V no art. 21, da Lein'g.666/g3.

8'6'2' Declaração da licitante elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representânte legal ou pelo
procurador, se este tiver outorga para tal, conforme modelo anexo, assegurando a Ínexistêncía de fato
impeditivo para licitar ou contratar com a Administraçâo.

8'6'3' Declaração de elaboração independente de proposta, na qual a empresa informe o sigilo da
mesma em relação a integrantes da Admínistraçâo Pública e demais licitantes, nos termos do modelo
em anexo ao ato convocatório.

8'6'4' Declaração aduzindo que a firma concorrente não possui em seu quadro servidor ou dirigente
deste órgão contratante e responsável pela licitação, em virtude da vedação legal, conforme modelo em
anexo.

8'6'5' Declaração realizada pela empresa licitante ínformando que tem ciência das condições do
certame lÍcitatório e da execução contratual, da forma apesentada no modelo anexo ao edital de
licitação.

8'5'6' Declaração de localização e funcionarnento (acompanhada de no mínimo duas fotografias) que
indique todos os dados pertinentes (endereçq cidade, estado, CEp, ponto de referência e telefone),
conforme modelo estabelecido em anexo a este edital.

8'6'7' Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade em nome da licitante.

8'6'8' certidâo simplificada e Específica da Junta comercíal do Estado da sede da licitante.

CAPTTUrc X - DOJUI.GAfÚENTO OOS OOCUMENTOS DE HABII.ITAçÃO

9'1' os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em
nome da filial exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e se referirem
ao local da sede do interessado.

9'2' É dê exclusiva responsabilidade dos licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação' A proponente deve apresentar juntamente para fins de habilitação as certidões ou termos
de consulta que comprovem a idoneidade da empresa interessada, devidamente listados nos itens 3.4.4
e 3.4.9 dêstê ato convocatório.

9'3' Não serão aceitos documentos cujas datas ou códigos de validação estejam rasurados, bem como
serão consideradas pelo pregoeiro somente cópias legíveis.

9'4' Documentos e certidóes para fins de habilitaçâo que não contenham prazo de validade somente
serãs aceitos caso tenham sido expedidos até 60 (sessenta) dias antes da data da abertura desta
licitação.
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9'5' A aceitação dos documentos obtidos via iaterrct ficãrá condicionada à confirmação de sua validade,
também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenücidade, pelo pregoeiro.

9 6 os documentos exigidos para habiritação, consoante o estaberecido neste editar, não poderão, em
hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o sêu requerimênto.

9.7, Havendo nêc€ssidade de anarisar minuciosamente os documentos exigrdos, o pregoeiro suspenderá
a sêssão, informando no "chat,,a nove date ê horário para a continuidedc da mesma.

9'8 5e a documentação de habilitação não estíveÍ completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste edital e seus anêxos a licitante será inabilitadã do certame.

9 9' se o licitânte desatÊndêr às exigências habilitatórias o Prêgociro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade e posteriormente a habllitação
do participante, sucessivamente, até a apuração de umâ proposta ou rance que atenda ao editar-
Também nesta etapa poderá o pregoeiro negociar com a proponente a fim de que se obtenha preço
melhor.

9'9'1 Nos itens não excrusivos a microempresâs e empresas de pequeno porte, êm havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventuar ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 ê 45 da Lei comprementar n' 123/06, seguindo-se a disciprina antes estaberecida para
âceitação da proposta subsequente.

9'l0 constatando-se o atendimento às exigências fixadas neste editar o objeto será a mesma
considerada habilitada no certame e declarada vencedora.

cnpfrurc x - ols MlcRoEMpREsAs E EMpREsAs DE pEeuENo poRTE

1o'1' É considerado microempreendedor individuar, microempresa ou empresa de pequeno porte a
sociedade empresária, a sociedade simpres e a empresa individuar, dêvidamente registrados no ReBistro
de Empresas Mercântis, no Retistro civil de Pessoas JurÍdicâs ou no sêrviço Brasilciro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SEBRAÉ), na forma prevista na Leicomprementar n" 123/06 e suas arterações.

1o'2' Nos itens exclusivos para participação de microempreendedor individual, microemprêsa ou
empresa de pcqueno poÍte, a assinalação do campo,,não,, do sistema eletrônico para enquadramento
nesta condição impedirá o prosseguimento no certame.

10.2.1. Nos itens em que a participação não for exclusiva pâra microemprêsas e cmprcsas de pequeno
porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamênto favorecido prêvisto na Lea Complemêntar n" 123/06, mêsmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.

1O.3. Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, por
ocasião da participâção nestê certame ricitatório, devem apresentar toda a documentação exigida pâra
efeito de comprovação de reguraridade fiscar e trabarhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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10.3.r.. Havendo alguma íestrição na comprovação da reguraridade fiscar e trabarhista, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo iniciar corresponderá ao momento êm que o proponente for
declarado vencedor do certame pãrê ,egularização da documentação.

10.3.2. A omissão do microempreendedor individuar, da mi*oempresa ou empresa de pequeno porte
licÍtante no que diz respeito ao disposto no subitem anterior, implicará decadência do direíto à
contratação, sem prejuízo das sançôes previstãs na Lei n" 8.666/93, sendo facuhado à Administração
convocar os licitantês remanescêntes, na ordcm de crassificação das propostas, para verificação da
habilitação e assinatura do contrato, ou revotar a licitâção.

10'4'1' Considerâr-se-á empate aqueras situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
pÍoposta mais bem classificada.

70'4'2' A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem crassificada poderá apresentaí
proposta de preço inferior àquela considerada vêncedora do certame, situação em que será adjudicado
em seu favor o objeto licitado.

10.4.3. Nâo ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de p€queno porte, na forma do
subitem anterior, serão convocadas as remanescentes quê porventura se enquadrem na hipótese dos
§§ 1' e 2" do aÍr. 44 da Lei comprementar n' !23,.06, na ordem classificatóriâ, para o exercício do
mesmo dirêito.

1o.4.4. No caso de equivarência dos vârores aprêsêntados peras microempresas e empresâs de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estâbelecidos nos s§ 1. e 2. do art.44 da Lei Complementar n"
r23/06, será realizado sorteio entre eras para que se identifique aguera que primeiro podêrá apresentar
melhor oferta.

o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

CAPÍTUTO XI - DA IMPUGNAçÃO E DOS ESCTARECIMGNTOS

1o'5' o disposto no ltem 10.4 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.6. O microempreendedor individual, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocada para apresentár nova proposta no prazo máximo de o5 (cinco) minutos após

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
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10.4. NêstE procedimento licitatório será âssegurádo, como critério de desempatê, preferência de
contratação pard os microempreendedores individuais, as microempresas e empresirs de pequeno
porte, na forma a seguir dêfinida.

10 4'4 Na hipótese da não contratãção nos termos previstos no subitem anterior, o obj€to licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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11.1' conforme previsto nos arts. 23 ê 24 do Decreto Federal n" 1o.024119, até 03 (três) dias úteis antes
da daa fixada parâ recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou
impugnar o ato convocatório do pregão.

11'2' os pedídos de esclarecimentos ou de impugnação rêferentes ao processo íicÍtatório serão
enviados somente por meio eletrônico, âtravés do sitê www.bbmnetlicitacoes.com.br.

11.3. cabeÍá o Pregoêiro decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da datâ de
recebimento da petição, conforme estabelecido nos s§ 1" dos arts. 23 e 24 do Decreto Federal n"
1o.o24/r9, Poderá requisitar subsídios formais aos respohsáveis pela elaboração do edita I e dos anexos.

11.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certamê, apênas caso a alteração influencie na elaboração das propostas de prêços,

11.5. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsÍderadas.

11.6' Decairá do dirêito de impugnar os termos dest êdital aquele que, tendo-o aceito sem objeção
venha a apontar, na datâ da abertura da sessão ou depois da abertura dos enveropes de propostas e
documentos, falhas ou irregularidades, hipótesc âm que tal comunicação não terá efeito dê rêcurso.

cAPhUtO X[ - OO RECUR§O, DA AU|UDTCAçÃO E DO ATO DE CONTROTE FTNAL

12.1. No final da sessão, â licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a
sua intenção, através de formulário próprio do sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas
razôes, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para ãpresenteçâo das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de
diâs, quê começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista ,mediata
dos autos.

12'1'1, As razões recursais e contrarrazões deverão ser encaminhadas somente por meio eletrônico,
através do portal: www.bbmnetlicitacoes.com.br.

12.1'2. A intençâo motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que
a proponente pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.

12.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recuÍso e a adjudicâção do objeto da licitaçâo pelo pretoeiro ao vrncêdor.

12.1'4. A ausência de manifestaçâo imediata e motivada da licitante importaÍá a dccadência do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pero pregoeiro ao(s) ricitante(s) vencedora{s) e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para realização do ato de controle fihal.

12.1.5. lnterposto o recurso, o pretoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamentê informado à autoridadê competente,

H
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!2.7.5. 0 acolhimento do
aproveitamento.

recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

L2.2. Ocorrendo pedido de esclarecimentos, impugnação
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução
poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a
70.52AlA2 e legislação vigente.

ou recurso de caráter meramente
do certame, a autoridade competente
pena estabelecida no artigo 7. da Lei n.

12'4' o acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderão ser
consultados no endereço www,bbmnetlicitacoes,com.br, que será atualizado a cada nova etapa do
Pregão.

12'5' Decididos os recur§os e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
registrará o preço do objeto do certame em favor das licitantes vencedoras e encaminhará o
procedimento devidamente adjudicado para exercício do ato de controle final.

12'6' Na ausência de recurso, caberá o Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo
devidamente instruído à autoridade superior e propôr a homologação, nos termos do disposto no inciso
lX do art. 17 e art. 46 do Decreto Federal n, !A.O24/L}.

12'7' o obieto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela Autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

12'8' Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

12'9' A licitante vencedora que convocâda para assinâtura do contrato deixar de fazê-lo no prazo fixado,
sem justificativa plausível, dela será excluída, sem psuízo das demais penalidades previstas neste
edital.

CAPÍTUTo XIII- DA REABERruRA DA§EssÃo PÚBT,CA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13'1'1' Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão públÍca precedente ou em que seja anulada a própria sessão púbÍíca, situaçâo em que serão
repetidos gs atos anulados e os que dele dependam.

L3'7'2' Quando houver êrro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar a ata de registro de preços ou contrato administrativo no prazo definido ou não
comprovar a regularizaçâo fiscal, nos termos do art.43, § 1" da Lei Complementar n" 123/06. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
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13'2' Todos os ricitantes remânescentês deverão ser convocados para acompahhar a sessão reaberta. A
convocafro se daÉ por meio do sistema eretrônico ("chat''), de acordo com a fase do procêdimento
licitatório.

capftuto xrv- ol ara DE REGtsrRo E Do slsrEMA DE REGtsrRo DE pREços

14 1' o Sistema de Registro de preços é o conjunto de procedimentos para registro formar de preços
rêlâtivos à Prêstação da serviços ê aquisição dc bens, para contrâtâçõês futuras. Nêste sistêmâ, as
contratações sêrão fêitas quando merhor convier a Administração, sêm, no sntento, êstar
necessariamente obrigadâ a contratar com o fornecedor vencedor do certame,

14'2' Desta licitação será firmada uma Atã de Registro de preços (ARp), sendo documento vincurativo,
obrigacional, com caractêrística de compromisso parâ futura contratação, ondc os fornecedores
manterão seus preços registrados, durante o período máximo de 12 (doze) meses, tornando_os
disponÍveis. caso necessite, a prefeitura Municipar efetuará a contratação dos serviços ou aquísiçõ€s nas
quantidadês julgadas necessárias pelos mesmos preços registrados no certame.

14'3' será formalizada Ata de Registro dê Prêços parô o registro de todos os itens constantes nô Termo
de Referência, com a indicâção do ricitânte vêncedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.

14'4' Homologado o resurtado da ricitaçãq terá o adjudicatário o prazo de os (cinco) dias úteis,
contados â partir da deta de sua convocação, para assinâr a Ata de Rêgistro dê preços, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

14'4.1. o prazo estaberecido no itêm anterior para assinatura da Ata de Registro de preços poderá serprorrogado uma única vez, por iguar período, quando soricitado pero(s) ricitante(s) vencedor(s), durante
o seu transcurso, ê dede que devidamente justificado e âceito.

14.4'2. A licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de preço deixar de fazê-ro no prazo
fixado ou havendo recusa em fazê-ro, dera será excruída, podendo a Administração apricar aspenalidades cabíveis.

14'5' É facultado à Administração, convocar os ricitantes remanêscentes, quando a proponente
vencedora não atender à convocação para essinatura da Ata de Registro de preços no prazo e condições
estabelêcidos, respeitada a ordem de crassificação, para fazêJo em iguar prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro crassificado, devendo ser observado a exístênciâ de cadastro de reserya,
observados os requisitos habiritatórios, sem prejuízo da apricação das penaridades previstas em editar e
demais cominações legãis.

14 6' A Ata deverá ser assinada por representante retar, diretor, sócio ou procurador dêvidamente
constltuÍdo da empresâ, com apresentação, conÍorme o caso e respectivamehtê, do contrato sociaí e/ou
instrumento procuratório, acompônhados dos documentos pêssoais do representânte.

14.7. Ao assinar a Ata de Registro de preços o be
fornecer os bens registrados em ata, conforme

neÍiciário da mesma obriga-se a executar os serviços ou
especificações e condições contidas nestê edital, em
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seus anexos e também na proposta apresentada,
especificações e condições do edital.

prevalecendo, no caso de divergência, a5

14'S Estando a ARP devidâmente assinâda e têndo sido cumpridos os requisitos quanto a sua
publicidade, considera-se firmado o compromisso de êxêcução do objeto nas condições estabêrecidas_

14'9' É vedado efetuar acréscimos nos quantitaüvos fixados pela Ata de Registro, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1'do art.65 da Lci Federal n.8.666/93.

14.10. A 
"xistêncra 

de prcços ragistrEdos na ARp nâo obriga a Administração a firmar as contrataçõcs
que dala podcrão advir, Íacurtando-rhe a reari:ação dê ricitaçâo espccífica para a contrateção
pretendlda, sendo assegurada preferência da aquisição ao fornecedor regrstrado em rgualdade de
condiçõês.

14 11' o prêsente edital e seus anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) ricitante(s) vencedor(es) deste
certame, farão parte integrante dã ARp, indêpendente de transcrição.

14'12 A Ata dê RêBistro dê Prêços têrá sêu êxtrato publicado no Diáriô oficiâl do Munícípio dê Buriti
Bravo/MA e Íacultativamente no Diário oíiciar do Estado do piauí e a sua íntegra, após assinada e
homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeltura Municipal dê Buriti Brâvo/MA durante sua
vigência, bem como perante o Dêpartamento de Licitaçôes e Contratos destê ente público.

14'13 caberá ao órgão Gerenciador a prática de todos os etos de controle e administração do sistema
de Registro de Preços, e ainda o seguintê:

14'13'1' consolidar informagões relativas à estimativa individual e total de serviços ou itens a sêrem
executados, promovendo a adequação dos respectivos termos dê refêrência ou projetos básicos
encaminhados para atêndêr aos tequisitos de pâdronização e racionalização.

14'13'2' Realizâr pesquisa de mercado para identificação do vâlor estimado da licitação e consolidar os
dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos ê entidadês participantes.

14'13'3' Promover Etos ncccssários à instrução procêssual para a realização do procedimento licitatório,
bem como conduzir e realizar a necessária licitação.

14.13.4. Gêrenciar a ata de registro de preços.

14-13.5. Conduzir eventuais rensgociações dos prêços registrados.

14'13.6. Aplicar, gÊramida a empla defêsa e o contrdditório, as pcnalidadas decorrentes dê infrâçõ.s no
procedimento licitatório, e

14.13.7. Aplicar, tarantlda a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrêntes do
deseumprimento do pactuado nâ ata de registro dê pÍeçor ou do dês€umprimento das obrigaçôeg
contratuais, em relação às suas próprias contratações.
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la.ta. o órgão Particlpante será responsável pela mânifestação de interesse em pârticipar do reglstro
de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão Gerenciador de sua estimativa de serviços a
srrêm êxêcutados ou itens a serêm fôrnêcidos, loÊâr de êxêcução e, quando coubcr, cronograma de
contratação, respectivas especificações ou Termo de Referência, nos termos da Lei n. 8.666/93 ê Lêi n.
10.520/02, adequado ao regístro de preços do quaÍpretende fazer parte, devendo ainda:

14.14.1. Garantir quê os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e
aprovados pêla autoridade competente.

14.14.2. Manifestar, iunto ao órgão Gerenciador, mediante a utilização da intenção de registro de
preços, sua concordáncia com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimênto licitatório.

14.14.3. Tomar conhecimênto da Ata de Rêgistros de prêços, inclusive dê evêntuais altêrâções, para o
correto cumprimento de suas disposiçôes, e

L4.L4.4- Cabe ao órgão Pêrticipante ãplicar, garantida a âmpla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentês do descumprimento do pactuado nã atã ou do dêscumprimento das obrigações
contratuais, em relação às suas próprias contràtações, informando as ocorrências ao ôrgâo
Gerenciâdor.

14.15. Será incluído na ARP na forma de anexo o registro de preços dos licitantes que aceitaram cotar o
objeto com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação de ordem da última
proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do cêrtame, excluído o
percentual referente à margem de preferência.

14.15'1. o registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva
na hipótesê do primeiro colocado quando convocado, não assinar e ARp no prazo legal, bem como no
caso de impossibilidade de âtendimento pelo primeiro colocado da Atâ de Registro de preços, e
sucessivamente.

14,1'5.2. A habilitação dos fornecedorês que comporão o cãdastro de reserya a que se refere o subitem
anterior será efetuada na hipótese prevista na legislação e quando houver necessidade de contratação
de fornecedor remanêscante,

CAPÍTUrc xv- Do ÓRGÃo GERENGIADoR E ÓncÃos PARnCIPANTES Do REGIÍno DE pREços

72-7- O Otgão Gêrênciador da Ata dê Registro de Preços a sêr firmada mêdiante a realização destc
Pregão Eletrônico será a Sêcrrtaria Municipal de planejamÊnto, AdministÍação e Finanças.

L2.2' serão órgãos Panicipantes da Ata de Registro de preços a ser elaborada, após adjudicado e
homologado este Pretão, os órgãos e entidades adiante Élencâdos: Fundo Municipal de Assistência
SociâÍ (FMAS); Fundo Munictpal de saúde (FMs); Fundo de Manutenção e Desehvolvimento da Educação
Básica e de valorizâção dos Profissionais da Educação (FuNDEB); Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (MDE); Secrêtaria Municipal de Educação; Sêcretaria Municipal de Saúde; Secretâíia Municipal
de obras, lnfraestrutura, TransportÊ e Trânsito; secrêtaria Municipal de Agricultura e sêBurança
Alimêntar; secretaria Municipal de Dêsenvolvimento soclal, cidadaniâ e Trabalho; secretariâ Municipal
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de Cultura, Esporte, Lâzer Turismo
Oesenvolvimento Sustentável.

e Juventude; Secretâria Municipal de Meio Ambiente e

CAPíTUTO XVI - DA UTIUZAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS POR ORGÃO OU ENTIDADE NÍTO
PARTICIPANTES

16.1. A Ard de Registro de preços poderá ser utilizada por quarquer órgão ou entidade da Administràção
Pública que não tenha perticipado do certame ricitatóriô, mediantê prévia consurta ao órgão
Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantâgem da contratação pelo interessado.

16-2. os órgãos e êntidades da Administração púbrica que não participaram do rêEistro de preços,
quando desejarem fazer uso da ARp, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão Gerenciador da
Ata, pâra quê este, através da Comissão de Licitaçõês cmita os atos necêssários à libêrâção e indique os
possíveis fornecedores ê respectivos preços a serem prãticados, obedecida a ordem de crassificação-

16.3' caberá ao fornecedor bêneficÍário de Ata de Registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução dos serviços ou fornêcimento dos itens,
decorrente de adesão, desde que não prêjudiquê as obrigaçõâs anteriormente assumidas.

16.4. o quantitativo decorrentê de adesôes à Ata de Registro de preços não poderá exceder, na
totalidadê, ao quíntuplo de cada item reEistredo na Ata de Registro de preços para o órgão Gerenciador
e órgãos Participantes, indepêndentemênte do número de órgãos Não participantes.

16.5. Após â autorização do órgão Gerenciador, o órgão Não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.

16'6. compete ao órgão Não Participânte os atos relatívos à cobrânçâ do cumprimento pelo fornecedor
das obrigâçõês contratualmentê assumidas e a aplicação, obsêrvâds a ampla defesa ê o contraditório,
informando as ocorrências ao órgão Gerenciador.

cAPÍÍUrO XVlt - DA REVTSÃO E DO CANCETAMENTO DO REGISTRO DE pnEços

17'1' os preços registrados, durante a vigência da ARp, serão fixos e irreajustáveis, excêto nas hipótesês
devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrância de eventuar redução dos preços
praticados no mercado ou de fâto quê êleve o custo dos bens registrados.

17.2. A(s) empresa(s) detentora(s) do Registro de preços, em função da dinâmica do mercado,
poderá(ão) solicitâr o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitaçâo formal ao órgão Gerenciador,
desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: rista de
preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, componentes, ou de
outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.

17.3. o reêquilíbrio econômico financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e
deverá manter a diferença percentuar apurada entre o preço oíiginarmente constante da proposta e o
preço de mercado vigente à época.

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA



FT"áffiY

ESTADO DO MARANHÃO
PREFETTURA MUNIOPAL DE BURITI BRAVO

CNPJ: 06.052.1 38/0001 -1 0 P

u.6. Nâo havêndo êxito nas negociaçôes, o órgão Gerenciador deverá proceder à rêvogação da ARp,
adotândo as medidas cabfueis para obtenção da contratação mais \rantajosa, respeitado contraditório e
ampla defcsa.

17 8. o retistro do fornecedor será cancelado quando o foÍnecedor registrado descumprir as condições
da ARP; não retirar a nota de empenho ou instrumrnto equivalentê no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável; não aceitár reduzir o seu preço registrado, na hipótesê deste
se tornar superior àqueles praticados no mercadol ou sofrer sanção prevista nos incisos l ou lv do
caput do art. 87 da Lei n' 8.666/93, ou no art. 7. da Lei n" 1O.520/O2.

17.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por
despacho do órgão Gerenciador, assegurado o contraditório ê â amplâ defesa.

17'10. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita
por correspondência com por e-mâil, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, com Aviso
de Beccbimento (AR), iuntando-se o comprovantê aos autos que d€râm origêm ao Rêgistro dê prêços.

cAPhUtO XV[r - DA CONTRATAçÃO

18.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, tendo sido cumprida a publicidade do retistro nela
contído, a contrâtação com os fornacedorês registrâdos será formalizada pelo órgão interêssado por
intermédio dê instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou outro instrumento hábil, conforme o a ft.62 da Lei n" 8.666/93.

18'2. o pÍazo de validade do contrato será indicado na avença administrativa ê ficará restÍito âo
exercício financeiro, conforme disposições da legisração, sendo que as condiçóes contratuais sê
encontram estipuladas na minutâ do contrato, ânexa a este edital.

18.3. o(s) proponente(s) vencedor(es) terão o prazo de 05 (cinco) dias út"is, contados a partir da
convocação, para assinar o contrato. Êste prazo poderá ser prorrogado uma yez, por igual pcríodo,
quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificâdo e aceito pela Administração Municipal.
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17.4. lndependentemente do que trata o subitem 17.2 o órgão Gerenciador efêtuará o monitoíamento
dos preços praticados no mercado nacionar/regionar, e em casos de preços superiores, poderá convocar
â firma dêtentora para adequar o preço, scndo que o novo preço a sêr fixado será validado mcdiante
ato firmado entÍe as partes a partir da publicação do referido ato.

17.5. Parâ fins de que trata estê capÍtulo, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio
de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três emprêsas do ramo,
prêfêrencialmÊnte desta cidade ou rêgião; ou aquere preço oficiarmente taberado por órgão
competente.

77.7. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na arínea "d,', inciso Í, do ârt. 6s da Lei
Fêderal n'8'656/93, a Administração, se julgar convenientê, poderá optar por cancerar a ARp e iniciar
outro procêdimento licitatório.
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18'4' A recusa ihjustificada da empresa adjudicada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
sujeitará, ainde, o licitantc à apricâção da penaridadc de suspensão têmporária pelo prazo dc 12 (dozê)
meses.

18'5' No ato da contratação, caso a emplesa não esteja representada por sócio admlnlsttador ou fltular,
deverá apresentar representante portando documento de procuração devidamente reconhecido em
cartório, que habilitê o sêu rêprêsêntântê e assinar o contrato êm nome da Íirma.

18.6. o contratado deve, quando da expedição de nota(s) íiscar(is) do obieto contratado, inserir arém
das informações legalmente exitidas, dados relativos ao número do processo administrativo e do tipo e
número do procedimento licitatório que ensejou a contratação.

18.7. A asslnaturâ do contrato êstará condicronada à comprovação da regularidade e validade da
documentação apresentada pelo proponent€ vencedor, na data da assiratura.

CAPíTUTO XIX - DOS PRÀZOS, DO rOCÂt DE EI{TREGA OU PNEÍAçÃO DOS SERVIçOS E DAS
coNDtçÕEs DE RECEB|MENTo Do oBrETo

19.1. os bens,/serviços licitados deverão ser entregues/prestâdos de acordo com as necessidades do
órgão contratante ou em locar por ere designado, correndo por contê da contratada as despesas de
seguros, transporte, frete, tributos, encargos trâbalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento e/ou substituiçôês indicadas pera equipe ou pessoa designâda para recebimento,
devendo os sêÍviços serem prestados dêntÍo do prazo de 24h (ünte e quatÍo horasl.

19.2. A autorização de fornecimento/serviço será de intêira responsabilidade e iniciativa do órgão/ente,
cabendo ao mesmo todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regulâr administração, em comum
acordo com os vencedores deste certame, formalizando por ihtermédio de nota de empenho e simples
ordem de forneclmento ou serviçq quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigaçôes futuras
ou, ainda, por nota de empenho e contrato individual nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas
que possam resguardar direitos ê obrigações futuras.

19.3. A contratada ficará obrigada a disponibilizar o objeto quando requisitado imediatamente a partir
da retirada,/recebimento da respectiva ordem de fornecimento e/ou nota de empenho.

19'4. o obieto destâ licitação será recebido provisoriamentê, caso se constate rêal necessidade, no local
e endereço indicados no subitêm anterior, para verificação da conformidadê do objetô com as
condições, especificações e exitêncies do êdital.

19.5, Por ocasião da ehtrega ou prcstação dos serviços, a contratada deverá descrever no comprovânte
respectivo, a data, o nome, o carto e a assinatura do servidor do contratante responsável pelo
recebimento.

19.6. constatâdas irregularidadês no obieto contratual, o Município contrôtante poderá:
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19.6.1 se dissêr respeito à especificação, rejeitáro no todo ou em parte, determinando suâ substituição
ou rescirdindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

19.6.2. Na hipótese de substituição, a contratâda deverá fazê-ra em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias útêis, contados da notificação, mantidos o preço
inlcialmente contratado. outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prêJuÍzos para a
AdmlniíraÉo.

19 7' o recêbimênto do objeto dar-se-á definitivamêntê uma vcz verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo ou recibo,
firmado pelo servidor responsável ou equipe dêsitnada.

CAPíTUTO XX. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA, DOS PAGAMEÀITOS, DO REAJUSTE DE PREçOS E DA
REvtsÃo

2o'1' os recursos financeiros para a despesa dêcorrentê desta contratação correm por conta do
Município de Buriti Bravo/MA, devidamênte assegurados pela dotação orçamentária informada no
eventual contrato firmado com a empresa vencedora deste procedimento licitatório.

2o'2' Parc efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão/ente, aÉs o atendimento de cada
pêdido/solicitação, requeÍimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota
fiscal devidamente atestada, cópia da nota de empenho e certidões comprobatórias da reguraridade
fiscal e trabalhista.

20.3. os pagamentos serão efetuados preferenciarmênte no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contÍatante,
ou em outro prazo quê poderá ficar ajustado com o contretante, incrusive quanto aos parceramentos,
sob pena de assistir direito às verbas e atualização dos valores na forma legal.

2o.4. As notas fiscaisfiaturas que apresentarem incorreções serão devorvidas à contratada para as
devidas correçõcs.

2o.5. Os pagamentos scrão feitos através de depósito/transferência bancária na conta corrente da
contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, rocaridade, conta corrente, para que seja
fêito o critério correspondente. Êstas ínformações devem constâr da nota fiscal ou nota fiscalfatura.

20.6. A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências da obrigações quê tenham
sido impostas em virtude de penaridades ou inadimpremcnto. cessadas êstas causas, os pagamentos
serão retomados sem que ha.ja qualquer direito a atualização monetária.

2o'7. PaÍa efeito de pagamento, ã contrâtada deverá apresentar os documentos a seguir rerâcionados:
certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (cNDT); certidão de Regulâridadê do Fundo de Garantia por
Tempo de serviço - FGTS e certidões de Reguraridade Fiscar com as Fazcndas: Federar, Municipar e
Estadual.

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
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20.8. os preço§ registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do contrato, admitida a
revisão quando houver desequilíbrio econômico-Íinânceiro, na forma definida no edital de licitaÉo e
minutê do contrâto administrativo.

20.9. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encartos do contratado
e a retribuição da Administração para a iustâ remuneraçâo do fornecimento dos bens, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato na hipotese de sobrevierem fatos
imprêvisÍwis ôu prcvisíveis, porém de consequências incalculáveis, ratardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
áÍea econômica extraordinária e extrâcontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado
e/ou registrado, cvitando, contudo, solução de descontinuidade dos fornecimentos.

20-10. Não havcrá procêdimento dc rêvisão ou âtualização êm prâzo infêrir a 60 (scssenta) dias
contados da publicação do extrato do contrato público, independente do motivo que possa ser alegado.

CAPíTULO XXI - DAS SANçÕES PARÂ O CASO OE INADIMPTIMETJTO

21.1. A recusa ihjustificãda da licitantê vencÊdora êm aceit r ou retirar a hota de empenho, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, caractêriza o dêscumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidades letal estabelecidas.

21.2. No caso de âtraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, a prefeitura
Municipal de Buriti Bravo/MA poderá, gârantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as
seguintes sançóes, por critério da Administração pública:

21.2.1. Advertênciâ

21.2.2. Multa de o,3% (três décimos por cento) por dia de âtrâso e por ocorrência de fato em desâcordo
com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 1o% (dez por cento) sobre o valor total
da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmentê.

21.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução
total ou parcial do obieto contratado, recolhida no prazo dê 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oÍicial.

21.2.4. suspensão temporária de panicipar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - BuÍiti Bravo/MA

21.2.5. Declâração dê inidon.idade para licitar ou contratar côm a Administração pública Municipal
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até qle seja promovida a reabilitação
perante a própria autorrdade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante
Íessarcir a Prefeitura Municipâl de Euriti Bravo/MÀ pelos prejuízos resultântes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitêm antêrior.



BHihY
lr\i

ESTADO DO MARANHÃO
PREFETTURA MUNICTPAL DE BURTTI BRAVO

CNPJ: 06.052.138/0001 -í 0 ç.

21.3. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos
pela Prefeitu' Municipal ou cobradas diretamentê da empresa, amitável ou judicialmente, e poderão
ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções prêvistas neste tópico.

21.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidede dê ampla defesa por
parte do adjudicatário, na forma da Lei.

cÂPÍÍuro ntt - DAs DtSpCrStçôE§ FtÍ{Ats

22.1. Íodo e qualquer pedido de alteração do contrato, nota de empênho oriundo dêste êditar sêrá
dírigido à autoridade responsável pela cmissão do mesmo, a quem caberá o deferimcnto ou não do
pedido.

22.2. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do procêdimênto licitatório desclassificar a
proposta da licitante que for declarada inidônea parâ contratâr com a Administraçâo públicâ.

22.3. À Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA flca reservado o direito de revogar a presente licitação
por razões de interesse público decorrênte dc fato supêrveniÊnte, devendo anulá-lo por ilegalidade, de
oÍício ou por provocação, de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretades em favor da ampliação da disputa,
rêspeitada a lgualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, â flnalidade, a celerldade do proccdimento e a segurança da contrataéo.

22.5 Das sessões pÚblicas de processamento do Pregão será lavrada ata circunstanciada a ser gerada
automaticamente via sistema deste pregão Eletrônico.

22.6. os extratos do resultado final desta licitação sêrão divulgados no Diário Oficial, sendo este
procêdimento dispensado quando o resultado foi comunicado em sessão pública deste certame
licitatório.

22.8. Quaisquer tributos ou encârgos legais criados, alterados ou êxtintos, bem como a superveniência
de disposiçõ€s legais, quando ocorridas após a dâta da apresêhtação da proposta comprovada
repercussão nos preços tratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos.

22.9. Os casos omissos desta licitação para efeito de posterior contratação, serão solucionados pelo
Pregoeiro, na sessão pública, sempre na presença dos representantes das empresas envolvldas.

22.10. omissôes, equívocos meramente formais, fatos sup€rvenientes, confritos ou outras situações
porventura vivenciadas, serão decididos pêlo Pregoeiro na sessão, com vista conferir agilidade ao feito.

22.7. os demais âtos pertinentes a êsta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no oiárÍo
oficial do Município de Buriti Bravo/MA, na forma legal, ou por comunicação direta com os licitantes via
sistema eletrônico.

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
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22-17. Para dirimir quâisquer questões decorrentes da licitação, não resolyidas na esfera administrativa,
será competente o Foro da Comarca da cidade de Buriti Bravo,/MA, excluído quaisquer outro por mais
priülêgiado quê seie.

22.12. lntegram este editâl de licitação:

ANEXO l-Termo de Referência;
ANEXO ll - Modêlo de Apresentação da proposta dê preços;

ANEXo lll - Modelo de Declaração de cumprimento do Disposto do art. 7', xxx[, da constituição;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de lnêxistêncla de Fato tmpeditivo para Licitar;
ANEXO V - Mod"lo de Declarâção de Elaboração tndepêndênte da proposta;
ANEXO Vl - Modelo de Declaração de Não possuir em seu quadÍo Servidor público;
ANEXO Vll - Modêlo de Dcclaração das Condiçõês da Licitação c Execução do Contrato;
ANEXO Vlll - Modêlo de Declaração de Localização e Funcionamento (com Fotografias);
ANEXO lX - Minuta da Ata de Rêgistro de preços;

ANEXO X - Minuta do Contrâto.

Buriti Bravo,/MA, Ol de agosto de 2022

Hêrbeth Cosrê de Sousa

Pregoeiro Oficial / PMBB

Prâçâ Rita de cássia Aires Coimbra, s/n - CoHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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TERMO DE REfEBENCIA

1. DO OBJETO

1'1' o prêsente instrumehto tem o obietivo estabelecer critérios a Administração pública para a
viabilização da seleção da proposta mais vãntajosa à municiparidâde objetivando a rearização de
Ragirtro d. preços peÍa eventuar coÍtÍatação dc êmpÍê6â especierhada pan prestação de seÍüços de
Reallzação dê Evmtos no Município de BuÍlti Bravo/MA" conforme espêcificações e qúantitaüvos
consttntcs lro tormo dc referêncle anexo ao adltal.

1'2. o objeto a ser licitado deve revestir-se de garantias mínimas indispÊnsáveis a um regurar
fornecimento, conferindo suporte aos potenciais contratados para gerenciá-ros sem que haja quebra de
equilíbrio em curto ou médio espaço de tempo para qualquer das partes envolvidas.

2.1 4 Prêfeiturâ Municipar dÊ Buriti Bravo^rA, promovê anuarmênte as programações dos êvehtos
(Feiras, vaquejada, Aniversário do Município, Natal, virada de ano, etc.) de nossa cidade, evêntos que ji
são tradicionais no município e região. Diante do êxposto tem-se a necessidade da contratação de
empresa especializada para fornecimento dos seíviços conforme descrito, para que cidade mantenha os
padrões quc vem realizando ano após ano.

2'2' Salientamos quê a secretaria não dispõe dôs serviços ora soricitados os serviços, dcverão serem
entretues com a liberação do gestor técnico, todas as despesas de transporte de materiais, mão de
obra, ferramentas, maquinários, equipamentos, montatem, desmontagem, leis sociais, instalações e
acidentes com tercêiros, correrão por conta excrusiva da emprêsa contratade, ê estão contidos no preço
orçado.

2.3. Todos os materiais necessários para a execução dos scrviços, serâo fornecidos pela cohtratada e
deverâo ser aprovados pela fiscarização do gestoÍ do contrato e estão contidos no preço orçado. Todo o
evento deverá ser acompanhado por um responsável.

3. DA LEGISTAçÃO ÂPUCADA

3.1. Éste procedimento licitatóÍio, bem como a contÍatação dêle decorrentê, será regido pelas normas
estabelecidas pêla constituição Federal, pelas regras presentês na Lei n" 10.s2o, de 17 de julho de 2oo2
(Lei do Pregão), âplicando subsidiariament€ o disposto na Lêi n" 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de
Licitações e contratos Administrativos). Além desta legislação devem ser observadas ainda as
determinações da Lei complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, tratando do Estatuto Nacionar
da Microempíesa e da Empresa de pequeno porte.

3 2 os bcns ou sêrviços rcÍêrênciados ncstê Têrmo de Rcferência, dadas as suas caractêrísticas,
enquadram-se no conceito de bens e servaços comunt conÍorme definição do art. 1., parágrafo único,
da Leido Pregão.

2. DA JUSTIFICATIVA DA DEMANOA

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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4. DOS QUANTTTATTVOS E ESPECIF|CAçÕES DO OBJETO

4.1. Planilha detalhada dos itens, medidas, quantitativos e valores estimados, incluindo sua
especificação técnica, segue na tabelê abaixo colacionada:

DE PREçOS
ITEM UNO VÂLOR UND VALOR TOTÀI.

1 PALCO CRAND€ POnT[: Iocàçâo de palco em estruturã de
alumínio, mêdindo 14xgln, côm.ob.rtura, fêchah.nto nâ5
l.taràis ê fundo, piro com màdairitê tàpumês làtêrai, ê
taa!êiÍos, protêÉo contra d6carla elétriae, grid êm *trulura
de.lumínio box P30 loroaxslnts

diária R$ 8.500,00 Rs 68.0m,m

2 PALCO Ot MEOTO pORIf: loeação com monta8em e
desmontaSem de palco modutâr, obedêcêndo as seEuintes
êlpecÍíiôâçõês: 12(dosr) mdros dê Írêntê r 7 (ottol mêtroi dê
p.oÍundidâdê, corn ôr.llÉs ê plôtàformôs em bd tÍll3s d.
foímato dê duãÍ águas, pisô êri lstruturà com côhpênsâdo dê
20 mm, housê mix para pa € atturà mínima dê 1,2orn

diária 8 R§ 6.200,00 Rs 49.600,m

3 PALco DE PÉQUENo ponrr Ioc"ç:o coÍn montêgem ê
dêsmontegêm dê palco modulôr, obêdecêndo es sêguint6
clpcciíicàçõesi o8(oito) hêtro5 de frênte x 6 (rêis) h.tro, d!
píoíundidadê, com orêlhas ê plâtàÍormas êín box truss de
foÍmâto dÊ duôs átuas, Fiso em êstÍuture com cohpensedo da
20 mm, hous€ mix pãrà pa e ãlturà mÍnimâ d.1,mrn

UND 8 RS 4.ooo,oo Rs 34.4m,OO

s DE GnANDE POffE: para ev.ntosacimâ de
30m pêssôàs .m êm btêntês íÊchados ou àbêÉo6,
comêmplando mrrâ dê som com operãdoÍ, ceixâs dê aom,
micaofonês - 1 dia

UND I RS 10.0m,00 Rs 80.0m,m

5 soÍ{ DT POnÍE parà êvêntoi dê 1mo a 30«)
p.ssoàs em alhbiant6 Íêch3dG ou ôb€rt6, cohtêmplôndo
mcra dê som coh oparador, caixas dê som , micrôfones - 1dià

UND 72 RS 5.800,00 RS 69.600,00

6 DC FEqUENO PORÍÊ ê pàra ev.ntos de 2ma
1mO pêssoff Êm âínbiÊntêr f.châdos ou.bêrto,
contemplendo mê5ã da som aom opêaedor, câixas d€ lom,
mlcrofonêr - 1dià do m.rmo_

UND 10 Rs 3.300,00 RS 33.ooo,oo

7 stsTEMA DE tluMtilaçÂo DO PALCO DE GRA'{DE PORIE paíe
àprcsentãção dai bândàs, dc nivêl nàcional, àbâiro: 1 mês.s
graln- mà; 32 lampldli pà. 64; 24 prr Iêd íx 3 wàtts; 12
êstrobos dmx 3(m wâttsj 24 b!ôhs 51 2 lrlaquihâ, dê funaç3
dmx 3.trX)

UND 10 RS s.2oo,oo RS 52.om,oo

I SISTEMÂ DC ILUMI DO PALCO OE MEDTO PORTE paÍà
apresehtação das bandàs, lives, dânças cohformê abâixô: I
mê5as pilot 2000; 12 lempadãs pâr 64; 12 par lcd 54x 3 watts; 6
êstrobo6 dmx 3Om w.tts; 12 h.ans 5Í, 2 maquinas dê fumarê
dmx 30ú

UND 10 Rs 4.s0o,m Rs 4s.O00,m

I DO PÀT(O D€ PEQUEÍ{O FORIT
pare ãpÍesenteco des bandàs, lives, danç,âs aonfoÍmê abaixo: 1

mesas pilot 2oo(); 6 lãmpadas pãr 6,1; 08 par led 54x 3 watts; 2
êstrobos dmx 30m wâtts; 06 beâhs 1 maquinãs de fumaça dmx

UND 10 Rs 3.80O,m Â5 38.Om,m

1A PÂlNtLDf L€D -mêdindo 6x4 96196 p3 UNO 5 RS 6.400,OO Rs 32.OOO,m

11 PAINCL DE LID- mêdindo 4x3 96x96 UND 5 RS 5.700,OO Rs 28.5m,m
12 CAMARIM PALCO BAC(SÍA6E 4X4M. CTIMA TIZADO UND a R9 s.om,m RS 40.000,m

GRID DE ÂLUMINIO DtÂRrA/ME

TRO

500 RS s0,00 Rs 25.0m,rc

14 soNoSt coM A UIUzAçÃo oE 1 TRIo íco
GRANoE poRTE- 1otÁRla

LocAçÃo 4 ns 9.5OO,OO R$ 38.OOO,@

15 GRUPO GERADOR SILENCIÂDO

ABA'TECIOO.
18O (VA CABINÀDO E UND 8 Rs 4.8OO,OO R5 38.4OO,m

16 8ÂNHEIRO lCOr mêdindo 2,3omt àlt'rra, 12O. dê targurà,
1,2oÍnt de comprimênto) tanquê com capacidadê dê 227 LT,

UNO 100 RS 2so,m Rs 25.om,oo

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
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pÊlo totãl75kg

17 TTNDA SXSM DIÀRIÀ 1m Rs 250,m R$ 2s.om,m
18 ÍENOÂ 10X10M DIARIA R91.OOO,0O RS 20.0@,6
19 SEGUnA çâ: O sêrvi9o d€ 5.guranç. s.rá rê.liEdo por homens

ê/ou mulherês quê êíêjam com camisêtai id.ntiíicadorãs cujo
o objativo é m.nter a ordem e trânquilidade da realização dos

êvêntos reâllzedos pela Prefêitura Munlclpà|, atrávés dâ

SêcÍltã s dê Culturô, rêôlirâdo o controla dr âcêsso ao palco,
cãmàrins otl árcà rêsêrvEd.!, Íêcêpçâo de êv€otos.
(DESARMADO)-diá ri. de S hoías.

OIÂRIÀ 100 R§ 1s0,m RS 15.0OO,m

20 cotfiRÂTAçÃo DE sERVrÇo DE Aporo opEnacror{aL.
Contràtãção de pessoô treahada e preparada para dôr suporte
â6 evÊhto comprêêndo o sêrviçô dê limpeÉ, Ê demàis
proíissloneÍs necessárlos a viâbllidadê do êvêôto-

DIARIÀ SO R$ 1oo,m RS 5.000,oo

21 S.rvlç6 êap.tldtsrdG d. om.m.nt.Íao ! dlaorrção
têmática dô áíÊa de reaiizãção do evento aom bàndêiroles ê
tod. estrutlrre n.clssária pàrâ decorâdo

UND 10 Rs 3.500,00 Rs 3s.ooo,m

22 ANIMAçÃO MuslCAL: show d. Bendâ mu3i.al ê/ ou cântor
Solo dÊ RENOME REGIONAL, com atueção a nivel naclonâl com
cd s ou dvd greyâdo, com excêl.ntê rêpoÊório no cstílo
forró/.xé. Equip! de " âsslstêhtes dê p.lco" ê músicos,

dànç.rinos, cantorês, guitàrra, contrãbairo, bttêrlâ, pêrcuasão

êtecledo. com bandas a serem sugeridôspalâ adminlstração

UND 5 RS 45.000,m Rs 22s.mo,m

23 lrtMlçIO UUScaU com bandas Loel fqutpc À;assistentcc
de pelco" ê múilaos, cantorêt guitene, contrrb€lxo, brtaíIa
percussão ê têclado, com bândâ! a sêrêan rulrridât pclâ

.dminÍstráÉo.

UND 8 RS 5.ooo,oo Rs 40.000,00

24 At{lMAçÃo MUSICáL: Bândâ de rêhoÍh! nâcional B.nda dc
rêconhêcimênto h.cioôal, com êstilo ê rêFÉrtorio murical
eclamado pêla populâçâo lo6al, in.luindo ô partlcapaÉo dos
múslcos ê drnçârinos, parã rêalizaçãô do show com durêÉo
mínítna d. 02(du.s) hor.s crda. UNo Show.

UND 4 Rs1m.000,m Rs{oo.om,m

VALORTOTAL Rs 1.459.1OO,m

-

5. DO VALOR ESTTMAOO DA CONTRATAçÃO

5.1. O valor máximo êstimâdo para os intercssados em participãr dÊstê c.rtamê é de RS 1.459.1OO,O0

(um milhão quatrocêntos ê cinquênta ê novc mil e cem rêais).

5.2. As quantidades constantes deste Termo de Referência são estimativas de consumo, não obrigando
ao órgão Gerenciador e os órgãos Participantes a aquisição de sua totalidade.

6, Do óRGÃo GERENCIADoR E Dos ÓRGÃo§ PARTICIPANTES oo REGISTRo DE PREços

6.1. O ór8ão Gerenciador da Atâ de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização deste Pregão

Presencial srrá a Secrêtaria Municipal de Administração.

6.2. Serão órgãos Participantes da Atâ de Retistro de Preços a ser elaborada, após adjudicado e
homologado este Pregão, os órgãos e entidades adtante elencados:

/ Gabinete da Prefeita;
r' Secretaria Munkipal de Administração e Finanças;
/ Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer;

7. DA FORMA DE APRESENTAçÃO DA PROPOSÍA DE PREçOs

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
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7'1' A proposta comerciar deverá ser impressa em papêr timbrado da ricitante, em rÍngua portuguesa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas
dcmais, por reprêsêntante regar com poderes para assumir compromissos, Dêve contêr a indicação do
nome, endereço, cNPJ, inscrição estadual/muhicipal da licitante, número do pregão presencial, preço
unitário do item, cotando-se cada serviço discriminado, em moeda corrente nacronar, seu prazo de
validade c indicar conta bancária.

7'2' A proposta deverá scr apresentadâ com especificação compreta, iguar à exigida neste instrumento,
obrigando-se o proponente, nesse caso, a fornecer o serviço ou entrêgar o produto dê acordo com as
exigências.

7'3 4 proposta de preço deverá estar acompanhada da declaração de que o prastador dc serviços
conhcce c ac€ita as regras determinadas pêla AdministraÉo, bem como que expressar qu€ nos preços
propostos estão incruídos, arém do lucro, todas as despesas e custos, como por exempro: transportes
(íretes), tributos de qualquer natureza e todâs as despesas, dirêtas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto desta licitação.

7'4 4 proposta de preço deverá estar ecompenhade obrigatoriamente de declaração de compromisso
de prestação dos serviços ou entrega do produto diretâmcnte no MunicÍpio de Buriti Bravo/MA, sem
custos adicionais e independentemente da quantidadc solicitada em cada ordem de fornecimento ou
ordcm de cxecução dos serviços.

7.5. A licitante interessâda declarará que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de
qualidade e tem garantia contra quarquer dÊferto de cxecução, bem como ciência de que acaso
constatada algumã imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidot os mesmos serão devorvidos e,/ou
reieitados, com imputação de eventuais penaridadês a ricitante ou responsáver identificado.

7'5' A falta da rubrrca ha proposta, ausêncra da cor.eta idehtifrcação do responsáver regar/procurador
assinalado, falta de indicação do cNpJ e/ou endereço compreto, deficiências na identificaÉo do(s)
item(ns) e/ou serviços cotados, acarretarâo descrassificaçâo da propostâ neste certame, ficândo na
sessão de abertura lavrada em ata todos os atos sob o conhecimento do representânte da licitante,
desde que tenha poderes para este fim.

8'1' os documentos para comprovaçâo da regularidade jurídica das empresas interessadas abrangerão
critérios referentes à suâ constituição jurídica, regularídade fiscal e trabalhista, gualificação econômico
financêira, capecitação técnica e declarâções, nos termoG dos arts. 27 a 31 da Lei n" g666/93.

8 2' Em relação a constituição societária deve ser apresentado registro comercial, contrato social ou
instrumento análogo; bem como cópia dos documentos pessoais dos sócios ou titular.

8'3 Pare a regularidade fiscal e trabalhista deve ser entregue prova de inscrição no cadâstro Nacional
de Pessoas Jurídicas (cNpJ); prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estãduar e/ou Municipar;
comprovação de regularidade com a União, Estado, MunicÍpio, FGTS e Trabalhista.

8'4 No que tange â qualiÍicação econômico financeira deve ser apresentãda certidão Negaflva de
FãlêBciâ ou Rêcuperação Judiciâl ou Extrãiudicial, erpcdida prelo distribuidor da scdc da pcssoa iurÍdicalicitante; como tamtÉm Baranço patrimoniar e damonstraçõcs contábris do úhimo cxercício sociar, já
exitívels e apresentados na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, que

8. DAs ExIGÊNclAs DE HABIuTAçÀõ

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
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comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por Índices oÍiclais quando
encerrado há mais de 03 (trêsl meses da dara de apresentação da proposta, sendo vedada sua
substituição por balancetês ou balanços provisórios, devendo ser àprêsentados os índices financeiros
comumente exigidos por esta Administração Municipal.

8 5 í ' Atêstado de capacidade técnica, expcdidos por pessoa jurídaca dê direito púbrico ou privado, que
cohprove que o Licitante prêstou slrviços competíveis com a proposta ap*s"nteda, em quentidade,
caractêrística e prazo, informando âinda que a prêstação dos serviços foi sâtisfatório, sendo vedada a
apresentação de atestados genéricos, com firma da assinatura rêconhecida em cartório_

8's 1' comprovação que a êmprêsa possua (em nome da Empresa ou de seu proprictário regar, sócio ou
diriBentê), no mínimo 509í dos quantitâtivos nêcêssários de veícuros, em que deverá apresêntar os
cêrtificados de Rêgistro ê Licênciamento de Veícuros - CRLV, emhido pelo órgão de Trânsito,
devidamente regularizado.

8'5'1 2' o licitante disponibilizará caso seja solicitado todâs as informaçôes necessárias à comprovação
da legitimidadê dos atestados apresênt dos, âprês€ntando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que dêu suportê à contratação, cndereço atual da contratante e local em que foram efetuados
o fornecimento,

8'5'1'3 o atestado ou certidão que nâo atender a todas as caracterÍsticas citadas nas condlçôes acima,
não serâo considerados pelo pregoeiro.

8.6. Dêclaração firmâda pêra êmprêsa ricitantê em paper timbrado, de acordo com o modero no anêxo
ao êdital, quanto ao uso de mão-de-obra de menor, constando que não mantÉm relação e trabalho
noturno, perigoso ou insarubre com meior de 18 anos e de quarquer trabarho com menor de 16 anos,
salvo na condiçâo de aprendiz a partir de 14 anos, conforme o disposto nos incisos xxxlll do art. 7" da
constituição Federal e da Lei n' 9.854/99, que incruiu o inciso v no art. 27, da Lei n. g.666/93, e demais
declarações pertinentes.

8.5.1,4. Regrstro ou certidão de inscrlção pessoâ JurÍdicâ da empresa Íicitsnte junto ao conserho
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da região da sede da empresa, comprovando
regularldâde com a entidade profissional competente.

8.5'1.5. Rêgistro ou certidão de inscrição pesso" Física do(s) responsáver(eis) técnico(s) da empresa
licitante junto âo conselho Regionar de Engenharia Arquitetura e Agronomia (cRÊA), da região da sede
da empresa.

8'5'1 6' A compro\,àção de que o proÍissional pertênce ao quadro permanêntê dâ empresâ licitantê dar-
se-á através:

a) No câso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de
RetistÍo de Comércio competente, do domicÍlio ou sede da licitante.

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
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b) No caso de vínculo emprêgatício: cóprâ da carteira de Trabarho e previdênciâ socrar (crps), contendo
as folhas que demonstre o número de registro, quariÍicação cMr ou contrato de trabarho em vigor, com
a última aheração dc salário.

c! No caso de profissional autônomo, mediante contrato de prestação de sêrviços, assinado peras
partes, com prazo dê viBência superior àquelê previsto para a exacuçâo dos serviços ora licitados.

9. Dos MÉTooos r estnntÉe rl oe supnrnaer{ro

91. o obicto do presêntê termo dê rêferência será prestado a cada soricitação de serviços pero
MunicÍ[Ío de Buriti Bra\ro/MA em prazo não superior a 05 {cinco} dias áÉs recebimento da ordem de
execução dos s€rvlços.

9.2 os bens deverão ser prestados ou entregues de forma finarizada na sede do órgão requisitante,
conforme endereço descriminado na ordem de sêrviço recebida pela contratada, horário das og h e oo
min às 13 h e 00 min. sendo o frete, carga e descarga ou custos de produção por conta do fornecedor
até o locâl indicado.

9.3. o não cumprimento do disposto nos ítêns 11.1 e 11.2 do presente termo acarrctará a anuração do
empenho, bem como a apricação das penalrdades pfevlstâs no editar e a convocação do fornecedor
subsequente considerando a ordem de classificação do certame.

9'4' A administração rcjeitará fundamêntâdamentê, no todo ou em partê, o sêrviço executâdo em
desacordo com os termos do edital e sêus anexos,

10. DO RECEBTMENTO E CRÍtÉRtoS DE ACEÍTAçÃO DO OUEIO

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s,/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

1o'1' os bens ou serviços licitados devêrão ser prestados ou Íornecidos diretamehte nos locais indicados
no Termo de Referência, contrato Administraüvo e/ou nos órgãos requisitantes em acondicionamento
apropriado, no todo ou em párte, de acordo com a necessidade de consumo, até â quantidade rimite, no
prazo de até 05 (cinco) dias contada da data de entregâ da nota do empênho e autorização de execução
dê fornecimento ao prêstador, sem qualquer acréscimo adiclonal para a Administração.

1O.2 O objeto licitado será recebido:

a) Provisoriamente, a partir da entreta, para efeito de verificação da conÍormidade com as
espccificações constantes do editale da proposta.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e da
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.

10'3. o sctor comp.tGntê, dêsi8nâdo perá o rcomp.nhamanto do objeto. fará o rcc.bimcnto limitando-
sc a vcrificar a sua cônformidâdê corn o discriminãdo na nota fiscal, fazcndo constar no canhoto ê no
vcrso da nota a data da entrêgã e, sc for o caso, as irrcgularidades observadas.

1o.4. Acaso insatisfatória a verificação dos produtos e/ou serviços, será ravrado termo de recusa do
produto e/ou servlços, no qual se consignará as desconformÍdades verificadas, devendo ser substituído,
no prâzo máximo a s€r determinâdo pêro s€tor competente, contados da comunicação formar da
administração do setôr.
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10.5. caso a correqão nâo ocorra no prazo acrma determinâdo, or.l csso o novo produto também sera
rejeitado, estará à empre§a vencedora rnconendo em atrâso na entregô, sujeita à apricação de
panrlidades.

10'6' os custos de substituição dos produtos rejeltados correrão excluslvamente a expensas da empresa
vencedora.

1o'7' Na hipotêse de a verifrcação a que se refere o rtem 12.13, letra ,,b,,, não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como rearizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamênto do pra20.

12'1. sem p§uízo do intêtrar cumprimento das disposições dêste procedimento ricitetório, bem como
das obrigações decorrentês do contrato, cabe à contratada:

a) Responsabilizar-se pelas despesas dêcorrentes da entrega ou prestâÉo do objêto desta ricitação,
inclusive materiait mâo de obra, rocomoção, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições
previdenciária, encargos trabalhistas, comerciais ê outras dêcorrentês de suã execuÉo.

b) Entregar os bens ou executâr os s€rviços objetos da presênte licitação, de acordo com as
êspecificações constantes do Termo de Referência e edital, inclusive no que tange aos prazos, condições
e locais de entrega.

c) Assumir todos os custos de preparação ê aprcsêntâção de suas propostas e a Administração não será,
em nenhum caso, responsáver por esse§ custos, indêpêndentemente da condução ou do resurtado do
píocesso licitatório.

d) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos
necêssários para tanto.

e) Rêsponder por quaisqu$ danos, perdas ou prcjuÍzos, causados ao contretantê ou a terceiros, por
dolo ou culpa, na erecução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus
prepostos, êm idêntices hipóteses.

f) A contratada comprometer-se-á a dar totâr garantia quanto à quaridade dos serviços fornecidog bem
como, efetuar a substituição, e totalmêntê às suas expensas de qualquer serviço fornecido fora das
esplcificaçõês constântês da propostà àprcsêntâda.

g) comunicar imàdiatámente, por escrito, aô contratante, através da flscalização do contrato, qualquer
anormalidâde verlficada.

h) Assumir todas Ê qu'isqurr rccramações *rcar com os ônus decorrcntes dc ações judiciais, por
prejuÍzos ávidos e originados da execução do contrato, e que sêJam ajuirados contrâ o contratânte por
têrcciros.

i) Fornecer os serviços ou bens licltados mediânte as especiflcâções solicitâdas, atrâvés de autorlzação
da unidâde sollcltente.

j) Re§ponsabilizar-se pelos danos causados dirêtamente à Admlnistração ou a tercelros até a êntrega dos
sêrviços no locâl indicado;

E5 DA EMPRESA CONTRATADA12. oAs oBRtGAçõ
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oo ruu lrrcÍpro corlrRATANTE13. DÀs oBRtGAçôES

l) Manter durante todo o período de vigêhcia do contrato, todas as condições que ensejaram a sua
habilitação na lickação e cohtratação_

m) Não transferir a terceiro, por quâlguer forma, o presente contrato, nem subcontratar qualquêr parte
do fornecimento a que está obrigada.

13'1' Além das obrigaçõcs resurtantes da observáncia da Lei n" 8.666/93 e de outras disposições já
pfevistâs no editar e seus anexos, são obrigações do Município de Buriti Bravo/MA, por ihtermédio de
suas secrctarias, fundos e órgãos:

a) Pêrmitir o acesso dos empregados da ricitante vencedora às dependências do contratante para
er*reEa dos produtos proporcionando todâs as faciridades para que o fornecedor possa cumprir suas
obrigaçôcs dentro das normas e condi@es contratuais.

b) Receber os serviços, verificando as condições de entreta, conferindo a compatibiridade das
especificações constantes da nota fiscar com a nota de empenho e ãtestando seu recebimento.

c) Efetuãr o pa.âmento mensarmentê, no mês subsequente a prestação, até 30 (trinta) dias após
receb;mênto e atesto da nota fiscarfeturâ pero fiscal, comprovendo o efetrvo fornecimento dosprodutos.

d) Devolver, quando for o câso, com a devida justificativa, quârquer serviço fornecido fora das
egpêcificaçõês contrâtadat bem como com prazo de validade vêncldo.

êl Promover por meio de servidores especiarmêntê designados, o acompahhamento e a fiscarização do
contrato sob os aspêctos quantitâtivos e qualitativos, dando aceite observahdo o detalhamento contido
neste Termo ou devorvendo pâra §ubíituição, os que porventura não átenderem as descrições e
especificações exigidas, sem ônus paía o Contratante.

f) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pero contrâtado, de acordo com as cráusuras
contratuais ê os tÊrmos dê sua proposta.

14 1' A fiscaliração da contratação será exercida por um represêhtante da Administraçâo, ao quar
compêtirá dirimir as dúvidrs quc surgirem no curso da exâcução do contrato, e de tudo dará ciância à
Administrdção.

L4'2. A Íiscalização de que trata estê item não excrui nem reduz a responsabiridade da fornecedora,
inclusive pêrante tercciros, por qualquer irreguraridade, ainda quc rêsurtantc de impcrfeições técnicas,
vícios rcdibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica ern corresponsabiridade da Administração ou de seus âgentês e prepostos, de conformidade
com o ert.70 de Lêi n.8.666/93.

14 3' O fiscar do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências reracionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bêm como o nome dos Íuncionários êventuarmênte envorvidos,
detêrminândo o que for nece§sário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos à autoridadê competentê para as providências cabívEis.

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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14.4. Aplicam-se, subsidiariamente a este item as disposições constantes da Seção lV, do Capítulo lll, da
Lei n" 8.666/93.

15. DO PAGAMET{TO

15.1. O pagamento será tealizado pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo,/MA,
até 30 dias após a solicitdção que deverá ser protocolada até o 5'(quinto) dia do mês subsequente ao
da entrega dos materiais, acompanhado da nota fiscalfatura, emitida juntamente com recibo em 04
(quatro) vias de igual valor, cópia do contrato/nota de empenho, cópiã das certidões de regularidade
junto ao INSS e FGTS certidões conjunta de dívida ativa e débitos fiscais junto à união, certidão negativa
de débitos junto a fazenda estadual, cêrtidão negativa de débitos municipais, ordem de fornecimento
do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidâde com o disposto no art.40, inciso
XlV, alínea "a", da Lei n'8.666/93.

15.2. A nota fiscal referida âcima deveÉ apresentar discriminadamente os produtos fornecidos a que se
referir.

15.3. As notas fiscaisfaturas que aprêsenterem incorrcçôes serão devolvidas à contratada e neste caso
o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trintâ) dias, contados da apresentação da documentação
devidamênte corrigida e válida, não ócorrendo nêstê câso, quaisquer ônus por parte da Administração.

15.4. Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pêndente de liquidação ou
qualquer obrigação financ.ira que lhe for impostâ .m virtude dê penalidadê ou falta de entrega dos
produtos ou prestação dos serviços.

16. DA JUSTIFICATIVA PARA NÃo APTJCABILIDADE DA RESERvA DE coTA§

16.1' Justifica-se a não apllcação da reserva de cotas pârâ Microempreendedor lndlvidual,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art.4g, inciso lll, da Lei
complementar n' 123/06, uma vez gue a adoção do benefício poderá ocasionâr prljuízo ao conjunto ou
complexo dos objetos que compõem câda um dos referidos itens.

16.2. Dêstarte, a Admihistração busca preservar a sua funcionalidade, identidade e padronização, nos
termos do art.49, inciso lll, da Lei Complementar n L23lO6,levando em conta a natureza dos mesmos,
sendo que a aquisição fraciohada poderla representar prejuÍzos ao fornecimento almeiado. Lo6o, após
levantamentos técnicos, neste câso restou constatada a não vantajosidade para a Administração,
ocasionando a ausência de previsão nêsta licitâçâo dos tratamêntos diferênciados da norma, levando-se
em conta as particularidades do objeto.

17. DÂS SANçÕES

17.1. O não cumprimento das obrigãções assumidas enseiará a aplicação das seguintes penalidadês:

17.1.1 AdvÊrtência, por escrito;

17.1.2. Multa, conforme previsto nestê edital;

17.1.3- suspensão temporária do direito de participar em licitaçôes e impedimento de contrâtar com â
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

17.1,4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração pública.

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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18. DOS CASOS OMTSSOS

18.1' os casos omissos serão decididos pelo Município de Buriti Bravo/MA, segundo as disprosições
contidas estabele€idâs na Lei n" 1o.s2o/02, na Lei n" 8.666/93, demâis normas federais de licitaçõês e
contratos âdministrativos r, subsidiariamênte, sêgundo as disposições contidas na Lei n" 8.07g/90
(Código de Defesa do Consumidor) e normas e princípios gerais dos contratos.

19. DÀs DrspostçÕEs FtNAts

19.1. lnformações complementares acerca dos temas trãtados neste Termo de Referôncia poderão ser
solicitadas à Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, localizada nesta cidade na praça sen. Bernardino
Vianã, s/n, Centro, em dias uteis as 08 h e OO min às 13 h e Oo min.

Buriti Bravo/MA, 01 de junho de 2022.

5Í, HeÍrules da silya Lelte
Sec. Municipal de Planejâmento, Administração e Finançâs

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/h - COHAB
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MODELO DE APRESEMÍAçÃO DA PROPOSÍA DE PREçOS

Ao Sr. Pregoêiro Oficial e Equipe de Apoio do MunicÍpio de Buriti Brãvo/MA,

lnformamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta
proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributo, custos e despesas diretos e/ou
indiretos. sâo de nossa rnteira responsabiridade as drferençâs que porvehtura venham a ocorrer,
resultântes de omissão ou incorreçâo na cotação da proposta.

[Nome da Empresat, inscrita no cNpJ n" [...r, estaberecida no [Endereço], por intermédio de seu
representante legal Sr(a). [Nome], brasileiro(a), lestado civil], lprofissãol, portador(a) da Cédula de
ldentidade/Rc n' [.....] e inscrito(a) no CpF sob o n" [.....1, restdente e domiciliado(a) em [.....], após
exame do documento que compõem o presente procedimento liciktório, propomos realizâr á
obra/serviços constantes dêsta proposta de preços, pelo varor totar de Rs t..J [vâror totar da proposta
por extensol, conforme planilhas de custos r cronogram.s dc pagamcntos adiante indicados.

Prazo de Execução das Obras/Serviços [.-.] dias.
Prazo de Validade da propostâ de [...] dlas.
outras informações: Razão sociar da proponente, Êndereço, Terêfone, cNpJ n. [...], rnscriÉo Estaduar e
iBscrição Municipâ|, se hower, Banco, nome, n., Agência e Conta corrente.

comprometêmo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detarhes executivos,
especificações técnicas e quantitativas fornecidas pero Município de Buriti Bravo/MA peros preços
unitários e nos prazos constantes desta propostâ de preços.

[tocal e data]

lNome e assinaturâ do representante l"gal]

[Esto decloroção deverá ser emitido em pape! que identiÍique o empreso emissora]

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s,/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

- ANA(O [ -

Ref.: PRoCESSO ADM|N|STRATIVO N. Í .....y2022 _ Cá-lp iBB
PREGÃO EI.ETRôNtCO N. 1 ....112022
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- ANEXO l -

Raf.: PROCESSO ADM|N|SÍRAT|VO N. Í.....112022- CFLIqMBB
PREGÃO ELETRôNICO N. t.....1/2022

MODETO DE DECT ARÀçÃO DE CUMPRIMENTO OO DtSpOSro No tNclso xxxlt
DO ART. 7' DA CON§TIrUçÂO FEDERAL

Ao 5r. Pretoeiro OÍicial e Equipê de Apoio do Município de Buriti Bravo/MA,

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (observação: em caso
afirmativo, assinalar a ressalva presentê).

llocal ê data]

[Nome e assinatura do representantê legal]

[Estd declaração deveró ser emitidd em popel que idenürtque o empresa emissoro]

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

[Nome da Empresal, inscrita no cNpJ n" [...r, estabêrecida no [Endereço], por intermédio de seu
representente legal Sr(a). [Nome], brasileiÍo(a], [êstado civil], [profissãol, portador{a) da Cédula de
ldentidade/Rc h' [.....1 e inscrito(a) no CpF sob o n" [.....], residerte e domiciliado(a) em [...-.], declara,
para fins do disposto no inciso v do art.27 da Lei n'8.666, dr 21 de Junho de 1993, que não emprega
menor de dezoito ãnos em trabarho noturno, plritoso ou rnsarubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
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lNome da Empresal, inscrita no CNpJ n. [...], estabelecida no [Endereço], por intermédio de seu
rêpresentantê legal Sr(a). [Nome], brasileiro(a], [estado civil], [profissãol, portador(a) da Cédula de
ldentidade/RG n" [.....] e inscrito(a) no CpF sob o n. [.....1, residente e domiciliado(a) em [.....], declara,
para os fins dê dirêito, na quaridade dc proponente do procedimento de ricitação acima referido, que
não fomos declarados inidôneos para licitâr ou contratar com o poder púbrico, em quarquer de suas
esfêrâs ê sob as penas da lei, que até a presênte data inexistem fatos imp€ditivos pera a nossa
habilitação e que estâmos ciêntes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

- ANEXO tV -

ReÍ.: PROCESSO ADMtNtSTRÂTtvO N. l.....ll2OZZ _ CqLIqryiBB
PREGÃO ErErRôNtco N. [.....1/2022

MOOET.O OE DEC!'ARAçÃO DE ÍNEXTSÍÊNOa or çaro tnrpEDrrlvo PARA lrCÍrAA
E COT{TRAÍAR COM A ADMINISTRAçÃO PÚ8UCA

Ao Sr. Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio do Município de Buriti Bravo/MA,

[Local e data]
[Nome e assinatura do representante legall

[Esto declordção deveró ser emitidd em popel que identiÍique o emprcsr- emissorrr]

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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- ANEXO V -

Ref.: PROCESSO ADM|N|STRAT|VO N. Í.....1/2022 - CPUPMBB
PREGÃO ELETRôN|CO N" [.....1/2022

MODETO DE DECI,ÂRAçí\O DE ETABORAçÃO IruOCPTNDENTE DA PROPOSTA

Ao sr. Pregoeíro oficial e Equipe de Apoio do Município de Buriti Bravo/MA,

[Nome da Empresa], inscrita no cNPJ n' [...], estabelecida no [Endereço], por intermédio de seu
representante legal Sr(a). [Nome], brasileiro(a), [estado civil], [profissão], portador(a) da Cédula de
ldentidade/Rc n" [...'.] e ínscrito(a) no cPF sob o n" [.....], residente e domiciliado(a) êm [.....], declara,
para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da legislação, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela
lícitante e o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participânte potencial ou de fato desta ticitação por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada parâ participar desta Licitaçâo não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencíal ou de fato desta licitação, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pêssoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com quaÍquer outro participante potencial ou
de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do
Município de Buriti Bravo/MA antes da abertura oficial das propostas, e;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para fi rmá-las.

[Local e data]

[Nome e assinatura do representante legal]

[Esto declaroção deverá ser emitidd em papel que identilique q empresd emissora]

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP:65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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- ANEXO Vt -

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO N' [.....1/2022 - CprlpMBB
pRreÃo rurnôrurco N. [.....1/2022

MoDEto DE DEcLASAçI,o euE A EMIBESA uÃo possur EM sEU

elJADRo sERvrDoR púruco

Ao sr. Pregoeiro oficial e Equipe de Apoio do Município de Buriti Bravo/MA,

[Nome da Empresa], inscrita no CNPJ n' [.,.], estabelecida no [Endereço], por intermédio de seu
repre§êntânte legal Sr(a). [Nome], brasileiro(a), [estado civilJ, [profissão], portador{a} da Cédula de
Identidade/Rc n" [.....] e inscrito(a) no CPF sob o n' [.....], residente e domiciliado(a) em [.....], declara,
para fins do disposto na legislaçâo, que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do
Município, exercendo funções de gerência, administraçâo, tomada de decisão ou assessoramento, na
forma do Art. 9', inciso lll, da Lei n' 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações
em órgãos da Administração Pública licitante.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

[Local e data]

[Nome e assinatura do representante legal]

[Esta decloração deverá ser emitida em papel que identifique o empresc, emissoraJ

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP:65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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- ANEXO V[ -

Ref.: PROCESSO ADMIN|STRAT|VO N' [.....1/2022 - CpUpMes
pnreÃo rurnôrutco N. [.....1/zozz

MoDElo oe orcunlçÃo oas coruorçôEs DA LrcrrAçÃo r
rxrcuçÃo Do coNTRATo

Ao sr. Pregoeiro oficiar e Equipe de Apoio do Município de Buriti Bravo/MA,

[Nome da Empresa], inscrita no CNPJ n" [...], estabelecida no [Endereço], por intermédio de seu
representante legal sr{a). [Nome], brasileiro(a], [estado civil], [profissão], portador(a] da céduta de
ldentidade/Rc n" [.....] e inscrito(a) no cPF sob o n' [.....], residente e domiciliado(a) em [.....], declara,
para fins de habilitação neste certame licitatório, que:

a) Encontra-se ciente das condições da licitação e tem conhecimento de todas as informações, das
condiçôes locais para o cumprimento das obrigaçôes objeto da licitação e obteve todos os
esclarecimentos necessários à formulação da proposta;

b) Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
observando o disposto nos normativos vigentes;

c) Que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela prefeitura Municipal de Buriti
BravolMA;

d) compromete-se a executar os serviços de acordo com as especificações da prefeitura Municipal,
inclusive prazos, disponibilizando os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as
medidas para assegurar a qualidade dos serviços.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

[Local e dataJ

INome e assinatura do representante legall

[Esta declaração deverá ser emitida em popel que identifique a empresd emissora]

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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- ANEXO Vlll -

Reí.: PRoCESSO ADMtNtsTRATtvo N. Í.....t/2022- CPVPMBB
pREGÃo ErETRôNtco N. [.....J/2022

[Nome da Empresa], inscrita no cNpJ n" [...1, estâbelecida no [Endereço], por intermédio de seu
representante legal S(a). [Nome], brasileiro(a), [estado civil], lprofissão], portador(a] da Cédula de
ldêntidede/RG n' [.....] e inscrito(a) no CpF sob o n" [.....1, rêsidênte ê domiciliâdô(a) em [.....], declara,
sob as penalidades da lei, que está rocarizada e em preno funcionamênto no endereço abaixo, sendo o
local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas
instalações' Declaro ainda que a empresa dispõe de ascritório dotâdo de instalaçõês, recursos humanos
mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades,

MODETO DE DECLA|T/ÀçÁ6 DE LOCATtrAçÃo E FUNCTONAMEÂ|TO (COM FOTOSI

Ao Sr. Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio do MunicÍpio de Buriti Brãvo/MA,

LocauzAcÃo pA EMpRcsA:

ENDEREçO:

CIDADE/EÍADO:

CEP:

TETEFONE:

E-MAIL:

lLocat e dara]

lNome e assinatura do representantê legau

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instarações adequadas e compatíveis, comprovada
através de visita in roco (se houver) rearizada pero Departamento de Licitações e contratos
Administrativos, ressalvada o direito a ampra defesa, ênsejará automaticamênte na inabiritação desta
empresa' DecÍaramos, ainda, que assumo inteira responsabiridade por todas as informações dispostas
nêsta declaração, êximindo a prefeitura Municipar dê Buriti Bravô,/MA de quarquêr rêspohsabiridadê
sobre as informações prestadas por esta empresa.

Por sêr expressão da verdade, firma-se â presente declaração.

lEsta declaroção deverá ser emitido em papel que ÍdentiJique a empresa emíssora]

OBS: Esto declarução d.wrá estor ocompdnhoda dc pelo mcnos A2 @uos) ÍotaqroÍi.,s comprcendo:
fochado, escritório e demdis instoroções pertinentcs do objeto da lkitoção, conforme exigêncio do edital.
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-ANEXO tX -

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N' Í...,.1/l2A22
PROCES§O ADM tN |§TRAT|VO N 

o 
1.....1 t ZOZZ_ CpLlpMBB

pRreÃo rurnôrurco N' [.....J/2022 _ sRp

Aos [""'l dias do mês de [-....1 do ano de dois mil e [.....], o MUNtcíp1g DE BURtTt gRAvo, estado do
Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNpJ sob o no 06.052.13g/0001-10,
com sede na Praça Rita de cássia Aires coimbra, s/n, bairro coHAB em Buriti Bravo/MA, através de seu
secretário Municipal de planejamento, administração e finanças, o Sr. Hercules da Silva Leíte, residente
e domiciliado em Buriti Bravo/MA, neste ato denominado simplesmente oR6Ã0 GEREITIC1AII6R do
registro de preços, RESOwE registrar os preços da firma IDENoMINAçÃo soclAt], pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ n' [.....], sediada na [.....], neste ato representada pelo sr(a). [.....J,
brasileíro(a), [estado civil], [profissão], portador{a} da cédula de ldentidade/RG n' t.....1 e inscrito(a) no
CPF sob o n' ['....], residente e domiciliado(a) em [.....], neste ato denornínada simplesmente EMpRESA
DETENTORA dos valores e itens registrados.

'As partes acima qualificadas, tendo entre si justo e avençado, celebram a presente Ata de Registro de
Preços (ARP), oriunda do Pregão Eletrônico n" Í.....112022 - sRp instruído através do processo
Administrativo n" [.....]/2022 - CPL/PMBB, sujeitando-se as partes às regras do edital de licitação,
normas disciplinares da Lei n" 8.666/93 e demais legíslações pertinentes, nos termos das cláusulas
adiante esposadas.

cúUsUI.Â PRIMEIRA- Do oBJETo

1'1' A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de preços para futuras
contratações parceladas de ['.'..], conforme especiflcaçôes do Termo de Referência anexo ao edital do
Pregâo Eletrônico originário deste instrumêntÕ, constituindo assim, em documcnto vinculativo e
obrígacional às partes.

CúUSULA SEGUNDA. Dos DocUMEIITos INTEGRANTES

2'1' lndependentemente de transcrição, são partes integrantes desta Ata de Registro de preços o edital
do Pregão Eletrônico n" 1.....J/2o22- SRP e seus anexos, bem como seu respectivo Termo de Referência
e a Proposta de Preços apresentada pela empresa vencedora, instrumentos presentes no processo
Administretivo n" [.'...J/2o22 - CPL,/PMBB, vinculando esta avençã para todos os efeitos Íegais,
obrigando-se as partês em todos os sêus termos.

cúUSULATERcEIRA - Do óRGÂo GERENcIADoR E Dos óRGÃos PARTIcIPAíYTEs

3'1' o órgâo Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização deste pregão
Eletrônlco será a secrataria Municipal de planajamento, Administraçâo e Finanças.

3.2. Serão Orgãos

homologado este

Particípantes da Ata de Registro de preços a ser elal
Pregão, os órgâos e entidades adiante elencados:

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP; 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

borada, após adjudicado e
: Secretaría Municipal de

\\
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Desenvolvimento social, cidadania e Trabarho; secretaria Municipar de curtura, Esporte, Lazêr Turismo e
Juvêntude.

CúUSUI.A QUARTA - Dos FUNDAMENToS LEGAIS

4 1 o registro de preços ora ihstrumentarizâdo é regido peras normas presentes da Lei n. 1o.s2o, de 17
de Julho de 2oo2 (tei do pregão); Lei n'8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e contratos
Administrativos); Lêi comprcmêntar n" 123, dê 14 de dezembro de 2005, tratândo do Estatuto Nacionar
da MicroemPresa e da Empresa de Pequeno Porte; bem como normas municipais que versam sobre as
contratações públicas, arém dos princÍpios que regrem a atuação da Administração púbrica.

cúusuLA qutt{rA - oo pRAzo DE vtGÊNctA

5'1. o prazo de validade da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses contÍnuos, incruídas âs
eventuais prorrotações, contados a paúir da data de sua publicação no Diário oficial, conforme inciso lI
do § 3'do an. 15 da Lei n" 8.666/93.

cúusut A sErÍA - Dos pREços REGtsTRADos

6'1 o preço registrado, as especificaçôes do objeto, â quantidade estimada, fornecedor(es) e as demais
condições ofenadas na(s) proposta(s) encontram-se detarhadas na tabera abaixo:

cúusurÂ sÉÍrMA - Do stsTEMA DE REGtÍRo DE pREços

7.1. Homologado o resurtado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de os (cinco) dias úteis, contados
a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de preços, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções preüstas neste edital. A ricitante que convocada para
assinar a Ata de Registro dê preço deixar de fazê-lo no prazo fixado ou havendo recusa em fazê-ro, dela
será cxcluída, podendo a Admlnistraç5o aplicar as pênalidades cabíveis.

7.2. É facultado à Administração, convocãr os licitantes rêmanêscentes, quando â proponênte
vencedora não atender à convocação para assinatura da Ata de Registro de preços no prazo e condições
estabelecidos, respeitada a ordem de crassificação, para fazê-ro em iguar prazo e nas mesmas condições
propostas pclo prlmriro chssificado, dcvcndo ser obscrvado a êxistôhcia de cadastro da rcscrva,
observados os rcquisitos habilitatórios, sem prcjuízo da apricação das penalidedes prevrstâs em editar e
demais cominações legais.

7 3 4 Ata deverá scr assinada por representante regar, diretor, sócio ou procurador devidamente
constituído da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, do contrato sociar e/ou
instrumcnto pro€uratório, acompânhados dos documentos pessoâis do reprcsentant!,

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP:65.685-000 - Buriti Bravo/MA

Item Espêcificação Med quant. valot
UnitáÍio

Valor

Total

Empresâ

DetentoÍa
t l t l t l I l t.....1 I lt.....1
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7.4. Ao assinar a ARP o beneficiário da mesma obriga-se a executar os serviços ou fornecer os bens

registrados em ata, conforme especificações e condises contidas neste edital, em seus anexos e

também na proposfa apresentada, prevalecendo, no cãso de divergência, as espccificações e condições

do edital. Estando a Ata devidamente assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua

publicidade, considera-se firmado o compromisso de execução do objeto nas condições estabelecidas.

7.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro, inclusive o acréscimo de
que trãta o §1'do art. 65 da Lei Federal n'8.665193.

7.6. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Adminístração a firmar as contratações que

dela poderão advir, facultando-lhe a realizaçâo de licitação específica para a contratação pretendida,
sendo assegurada preferência da aquisição ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

CúUSUTA oITAvA - Do cADAsTRo DE REsERvAs

8.1. Será incluído nesta ARP na forma de anexo o registro de preços dos licitantes que aceitaram cotar o
objeto com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classifÍcação de ordem da última
proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o
percentual referente à margem de preferência.

8.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva na

hipótese do primeiro colocado quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal, bem como no caso

de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, e
sucessivamente.

8.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere neste Capítulo
será efetuada na hipótese prevista na legislação e quando houver necessidade de contratação de
fornecedor remanescente.

cúusulA NovA - DA unltzAçÃo oa ATA DE REGrsrRo DE pREços poR oR6Ão NÃo pARTlctpANTE

9.1. A Ata de Regístro de Preços poderá ser utílizada por qualquer órgão ou entídade da Adminístração

Pública que não tenha participado do certame licitatório, rnediante prévia consulta ao órgão
Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem da contratação pelo interessado.

9.2. Os órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do registro de preços,

quando desejarem fazer uso da ARP, deverâo manifestar seu interesse junto ao órgão Gerenciador da

Ata, para que este, através da Comissão de Licitações emita os atos necessários à liberação e indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

9.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução dos serviços ou fornecimento dos itens,

decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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9'4' o quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata de Registro de preços para o órgão Gerenciador
e órgãos Participantes, independentemente do número de órgãos Não participantes.

9'5' Após a autorizaçâo do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Particípante deverá efetívar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.

9'6' compete ao órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,
informando as ocorrências ao órgão Gerenciador.

cúUsUTÂ DÉG'uA - DA REvIsÃo E Do cANcEIÂMENTO Do REG§TRo DE PREços

10'1' os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrêncía de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens regístrados.

10'2' A(s) empresa{s) detentora(s} do Registro de Preços, em função da dinámica do mercado,
poderá(ão) solicitar o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao órgão Gerenciador,
desde que acompanhado de documentos guê comprovêm a procedência do pedido, tais como: lista de
preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, componêntes, ou de
outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.

10'3' o reequilíbrio econômico financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e
deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o
preço de mercado vigente à época.

1o'4' lndependentemente do que trâta o subitem 18.2 o órgão Gerenciador efetuará o monitoramento
dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar
a firma detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço â ser fixado será validado mediante
ato firmado entre as partês a partir da publicação do referido ato.

10'5' Para fins de que trata este capítulo, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio
de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no rnínimo, três empresas do ramo,
preferencialmente desta cidade ou região; ou aquele preço oficialmente tabelado par órgão
competente.

10'6' Nâo havendo êxito nas negociaçôes, o orgâo Gerenciador deverá proceder à revogação da ARp,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, respeitado contraditório e
ampla defesa.

10.7. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea ',d',, inciso ll, do art. 65 da Lei
Federal n' 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARp e iniciar
outro procedimento licitatório.
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10'8' o registro do fornecedor será cancelado quando o fornecedor registrado descumprir as condições
da ARP; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sêm justificatíva aceitável; não aceitar reduzir o sêu preço registrado, na hipótese deste
se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos lll ou lV do
caput do aft.87 da LeÍ n' 8.666/93, ou no art. 7" da Lei n" 7O.52O/O2,

10'9' o cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item anterior será formalizado por
despacho do órgão Gerencíador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10'10' A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita
por correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, com Aviso
de RecebÍmento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de preços.

CúUsUtA DÉcIMA PRTMEIRA - DAs oBRIGAçÕEs Do ÓRGÃo GERENcIADoR

11'1' caberií ao órgão Gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do sistema de
Registro de Preços, e ainda o seguinte:

a) Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados
das pesquisas de mercado realizadas peros órgãos e entidades partícipantes.

b) Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório, bem
como conduzir e realizar a necessária licitação.

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados e avaliar pedidos de adesâo a Ata.

d) Aplicar, garantida a arnpla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infraçôes no
procedimento licitatório.

e) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigaçôes contratuais, em relação
às suas próprias contratações e demaís obrígações definídas no edÍtal e anexos.

CúUsUtA DÉcIMA sEGUNDA - DAs oBRIGAçÕEs DA EMPRESA DETENToRA

12.1. Caberá a empresa detentora dos preços e itens registrados assinar a Ata, retirar a respectiva nota
de empenho e/ou contrato ou instrumento equívalênte, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contado da convocação, além de:

a) Executar o objeto nas condiçôes acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e
seus anexos; responsabilizando-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao órgão Gerenciador
e Participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos servíços e
entrega do objeto, não excluindo ou redu:indo essa responsahilidade a fiscalização ou o
acornpa nhamento pelo contratã nte.
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b) Fornecer, §empre que solicitado, no prazo máximo de 05 {clnco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.

c) Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos
encargos trabalhistas, prevídenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própría, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante.

d) Nâo subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação. Refazer os serviços, às suas
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verlficarem vícios, defeitos ou
incorreções, no prazo máximo em que o fiscar do contrato achar adequado,

e) Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de
preços, para representá-la sempre que for necessário.

f) comunicar a fiscalização do contrâtante, por escrito, quando verificar guaisquer condições
inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos guê possam prejudicar a perfeita execução do
contrato e prestar os esclarecimentos necessários e demais obrigações definídas no edital e anexos.

cúusurA DÉctMA TERcETRA - DA coNTRATAçÃo

13'1' Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a contratação com os fornecedores registrados
poderá ser formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissâo de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da
Lei n'8.666/93.

13'2' o prazo de validade do contrato será indicado na avença administrativa e ficará restrito ao
exercício financeiro, conforme disposições da legislação, sendo que as condiçôes contratuais se
encontram estipuladas na minuta do contrato, anexâ a este edital.

13'3' o(s) proponente(s) vencedor(es) terâo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
convocação, para assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicÍtado peío proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motívo
justificado e aceito pela Administração Municipal.

13'4' A recusa injustificada da empresa adjudicada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 12 (doze)
meses.

13'5' No ato da contratação, caso a empresa não esteja representada por sócio administrador ou titular,
deverá apresentar reprêsentante portando documento de procuração devidamente reconhecido em
cartório, que habÍlite o seu representãnte a assinar o contrato em nome da firma.

13.6' o contratado deve, quando da expedição de nota(s) fiscal(is) do objeto contratado, inserir além
das informações legalmente exigidas, dados relativos ao número do processo administraüvo e do tirc e
número do procedimento licitatório que ensejou a contratação.
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13'7' A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da
documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da assinatura.

13'8' os pagamentos referentes aos produtos fornecidos e/ou serviços executados, objetos da presente
Ata de Registro de Preços, será efetuado nos termos do editat da licitação e anexos.

cúUsut Â DÉorvtA euARTA - DAs sANçôEs ADMHtsrRATtvAs

14'1' Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a
prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no edital, em
conformidade com a Lei n" 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusuta Décima
deste instrumento, sem prejuízo da responsahilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

cúusurA DÉctMA eutNTA - DAs DtspostçÕEs FtNAts E Do FoRo

15'1. As omissões deste instrumento e as dúvidas oriundas de sua interpretaçâo serão sanadas de
acordo com o que dispuser a Lei n" !a.52aÍa2, Leí n" 8-666/93, o editalde licitação que deu origem a
esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela lÍcitante.

15.2. o presente regístro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na
cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência anexo ao
instrumento convocatório da licitação que deu origem a esta ARP, conforme decisão do pregoeiro oficial
e a homologação de responsabilidade do Ordenador de Despesas.

15.3. Para dirimir as questôes oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o foro da cidade e comarca
de BuritiBravo/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabêlecidas na presênte Ata, assinam
este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas
abaixo:

Buriti Bravo/MA, [.....] de [.....] de 2022.

MUNrcíPIO DE BURITI BRAVO

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

" H;:'::::;:l*"*

IEMPRE§ÂI
Sr(a). [Representante Legal]

Empresa Detentora
Testemunhas

01 - Nome:

CPF:

02 - Nome:

CPF:
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- ANEXO X -

MINUTA DO CONTRATO ADMINIÍRATIVO

PROCESSO ADMTN|STRAT|VO N. [....] 12022_ CqLIqMBS
PREGÃO EtEÍnÔNtCo N. t.,...1/2022
coÍrtTRÂTo aDM|N|STRATIVO N. 1.....y2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNrcrpto DE BURtTt BRAVO/MA E A EMPRESA [.....],
QUE TEM POR OUETO O FIM ADIANTE ESPECIFICAOO,

Nos ÍERMos DAs cúusuLAs A sEGUtR AJUsIADAs.

CoNIRAÍANTE: MUNTCíP|O DE BURrfl BRAVO, estado do Maranhão, pessoa iurídica de diÍêito público
intêrno, ihscrito no cNPJ sob o n' 06.052.139/@01-10, com sede na praça Rita de cássia Alres coimbra,
s/n - coHAB, cEP: 65.685-000 em Buriti Bravo/MÀ nestê ato rêpresentâdo pelo seu secrêtáÍao
Municipal de planejamento, administração e finanças, o Sr. Hêrcules da Silva Leite.

GoNTnATADA: IDENoMTNAçÃo soclal], pessoa jurídica de direito privãdo, inscrita no cNpr n. [.....],
sediada na [.....], neste âto representada pelo(a] S(a). [.....], brasileiro(a), [estado civil], [profissâo],
portador(a) da cédula de ldcntidade/Rc n'[.....1 e inscrito(a] no cpF sob o n. [.....], residentê e
domiciliado(a) em [.....].

os contratantes acima qualificados, tendo entre si justo e avençado, cerebram o presente ajuste
oÍiundo do PÍegão Eletrônico n' l.....llzo22 instruído através do processo Administrativo n" 1.....112022 -
CPVPMBB, sujêitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n. 8.666/93 e demais legislações
pertinentes, nos termos das cláusulas adiante csposâdas.

cúUsuLA PRIMEIRA - Do oB,ETo

1.1. Constitui objêto deste ajuste a contratação de empresa para [....], conforme €spêcificaçõês
constantes nêíe Contrato Administrativo.

1.2. lndependentemente de trânscrição, sâo partes integrantes deste contrâto Administrativo o edital
do Pregão Eletrônico n" l.-.,1/2022 e seus anexos, bem como seu respectivo Termo de Referência e a
Proposta de Preços apresentada pela empresa vencedora, instrumentos prêsentes no procêsso
Administrativo n" [.-.-l/2o22- cpvpMBB, vinculando esta âvença para todos os efeitos legais.

CúUSuI.A SEGUNDA - Do VAroR coNTRATADo

2.1. o valor global contratado no p.êsentc ajustê, para fornecimênto do objeto licitâdo, é de R$ t.-...1
(valor por extenso), conforme detalhamento dos itens e especificaçóes abaixo indicada: [.....]

CúUSUtA TERCEIRA - DA vIGÊNCIA E ALTERAçÕEs
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3.1. Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

3.2. Compete as partes, de comum acordo, nos termos previstos neste instrumento, na Lei n" g.666/93 e
outras disposiçôes legais, realizar por escrito através de Termo Adítivo, alterações contratuais gue
julgarem convenientes. Sendo reservado à Administração pública, nâ busca pelo interesse
adminístrativo, alterâr unilateralmente a presente pacto, conforme permissivo legal.

3'3' o Contrato firmado poderá ser prorrogado, caso se enquadre nâ prerrogativa prevista no inciso ll do
art. 57 da Lei n" 8'666/93, desde que seja interessa das partes envolvidas e sejam preservadas todas as
vantagens para a municipalidade, cumpridas as forrnalidades legais.

3.4. A contratada se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscirnos ou supressôes
que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do rralor inicial atualizado do Contrato,
conforme dispõe o art. 65, § 1o, da Lei n.9.666/93.

CúUSULA QUARTA- DA cTAssIFIcAçÃo oRçAMEt{TÁRn E EMPENHo

4.1. os recur§os financeiros pâra a despasa decorrente desta contratação correm por conta do
Município de Buriti Bravo/MA, devidamente assegurados com a seguinte dotação orçamentária - Fonte
dos recursos: [.....] e Despesa: [.....].

CúUSUTÂ QUINTA- DAs oBRIcAçÕEs DÀ PARTE coNTRATADA

5.1. Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da Contratada:

a) Entregar o objeto da presente licitação, de acordo com as especificações constantes do Termo de
Referência e edital, inclusive no que tange aos prazos, condições e Íocais de entrega, mediante
solicitação de fornecimento feito pelo Município sob pena de rescisão de contrato.

b) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega do objeto desta licitação, inclusive
materíaís, mão de obra, locomoção, transporte, seguros de acidentes, ímpostos, contribuÍçôes
previdenciária, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes de sua execução.

c) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos
necessários para tanto.

d) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados ao Contratante ou a terceiros, por
dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus
prepostos, em idênticas hipóteses.

e) A Contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualídade dos produtos fornecídos,
bem como efetuar a substituição, totalmente às suas expensas, de qualquer material fornecido fora das
especificações constantes da proposta apresentada, quando requisitado pelo Contratante-
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f) comunicar imediatamente, por escrito, ao contratante, através da fiscariração do contrato, quarquer
anormalidade verificada, como também informar à Administraça-o, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecêde a data dã entrega, os motivos que impossibiritem o cumprimênto do píazo
previsto, com a devida comprovação.

8) Assumir todas e quaisquer recramações e arcar com os ônus decorrentes de açôes judiciais, por
prejuízos ávidos e originados da execução do contrato, e que sejam aiuizados contrâ o contratante por
têrceiros.

h) Manter durante todo o perÍodo de vigência do contrato, todãs as condições que ensejaram a sua
habilitaçâo na licitação e contratâção.

i) Não transferir a terceiros, pôr qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçõês assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no
Termo de Referência ou no Termo de Contrato.

CúUSUTA sDfiA - DA§ oERtGAçÕEs DA PARTE CoT{TRATANTE

6.1. são obrigações do MunicÍpio de Buriti Bravo/MÀ por intermédio de suas secretarias, fundos e
órgãos:

a) Receber os produtos adjudicados, verificando as condições de entreBa, conferindo â compatibilidade
das especificações constantês da Nota Fiscal com a Nota dr Empcnho e atestando sêu recebimento.

b) Permitir o acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do contrâtante para a
entrega dos materiais proporcionando todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condiçõês ora ajustadas-

c) Promover, por meio de servidores especiarmente designados, o acompanhamento e a fiscarização da
execução do contrato Administrâtivo sob os asp€ctos quantitativos e qualitativos, dando âceite
observando o detalhamênto contido neste Termo ou devolvendo parâ substituição, os que porvêntura
não atenderem as descrições e especificações exigidas, sem ônus para o Contratânte,

d) Efetuar o patamento dos bêns fornecidos pêla contrâtada, em até 30 (trinta) dias após recebimento
definitivos dos produtos e após atêsto da Nota Fiscãr/Faturâ pero fiscar, comprovando o êfêtivo
fornêcimento dos produtos.

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidãs pelo contratado, de acordo com as cláusulas
contrãtuais e os termos de sua proposta de preços.

CúUsUtASÉÍIMA- Do REGIME DE ExEcUçÃo E FoRMA DE RECEBIMENTo Do oBIETo

7,1. os objetos deverão ser entregues dirêtamênte nos locais indicados na ordem de Fornecimento, de
acordo com a necessidade de consumo, até a quantidade limite conúatada, no prazo de até 05 (cinco)
dias contados da data de Êntrega dã Nota do Empenho e Autorização de Fornecimento ao fornecedor
sem qualquer afiéscimo adicional pâra a Administração independentêmente da quantidade solicitada.

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65_685-000 - Buriti Bravo/MA
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7.2. as bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da
conformidade com as especificações eonstantes do edital e da proposta e, em seguida, definitivamente,
após a verificação da conformidade dos mesmos e sua consequente aceitação, que se dará até 0s
(cinco) dias úteis do recebimento provisório.

7'3' Acaso insatisfatória a verificação dos produtos, será lawado termo de recusa dos mesmos, no qual
se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo a ser
determinado pelo setor competente, contados da comunicação formal da Administração do setor à
contratada, sob pena de aplicação das punições previstas nestes instrumentos.

cúusu tiÀ otrAvA - Do pÀGAMf itro

8.1. o pagamento será realizado pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Buriti BravolMA, até
30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5' (quinto) dia do mês subsequente ao
fornecimento definitivo dos bens, acompanhado da nota fiscalffatura, emitida juntamente com recibo
em o4 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato/nota de empenho, cópia das certidões de
regularidade junto ao INSS e FGTS certidôes conjunta de dívida ativa e débitos fiscais junto à união,
certidão negativa de débitos junto a fazenda estadual, certidão negativa de débitos municipais, ordem
de fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto
no art. 40, inciso XlV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

8'2. As notas fiscais/faturas que aprêsentarem incorreções serão devolvidas à contratada e neste ütso o
vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação
devídamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatáríos enquanto pendente de liquidação ou
qualquer obrigação fínanceira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega dos
produtos e/ou prestação dos serviços.

CúUSULA NONA-DO REA|USTE DO§ PREçOS E ATUATIZAÇÃO MOilETÁRIA

9'1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos
ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data base e serão realizados conforme os
procedímentos:

a) o índice de reajuste será o índice de Preços ao Consumídor Amplo - ípcA, instÍtuído pelo IBGE

{lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística}.

b) A data base adotada será a data 01 (um) ano posterior ao início da vigência contratual.

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

R=Vxl-lo=onde:
lo

R - Valor do reajustamento calculado;

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP:65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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P
V - Valor contratual do objeto a ser reajustados;
t - índice (lPCÁ), correspondente a data do reajuste (12 meses da datâ base);
lo - índice (IPCA), correspondente à data base.

9 2 somente ocorrerá este reajuste paÊ as parceras que urtrapassem o perÍodo menciohado e caso o
adimplemento da obrigação das parceras a rearizar não estejam âtrasadâs por curpa da contratadâ,
conforme solicitaçôes de fornecimento realizadas pelo Conúatante.

9.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pâgará à
contratada a importáncia calculada pero índice anual vigente, riquidando a diferença correspondente
tão logo seja divultado o índice definitivo.

9.4. câso o índicê estabclecido para rêaiustâmênto venha a sêr êxtinto ou de quarqucr forma não possa
mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditãmento do contrato, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

9 5 Na ausência de previsão lêgal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustemento do preço do valor remanescente.

cúusurA DÉctMA - DA FtscAuzaçÃo

11.1. A contratada estará sujeita â imputãçâo das penaridades, conforme decidir a autoridade
competente em caso de cometimento de infração administrativa nos termos da Lei n. g.666/93, ante a
eventual inexecução total ou parciar das obrigações assumidas, gârantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar à contratãda, sem prejuízo da responsabilidadê civir ê criminar, às
seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
ao Contratante,

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do varor do contrato por dra de atraso
injustificado na providêhcia necessária e de !,o% (um por cento) por dia, após o trigésimo dia de atraso
acumulada com as multas cominatóriâs abaixo:

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

10'1 4 fiscalização da execução desta avença será exercida por fiscal de contrato ou equipe de fiscais
dêsignados pela Administração municipâr. o fiscal designado ônotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do objeto contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventuarmente envolvidos, determinândo o que for necessário à regularizat'o
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corrêtivas
poÍ parte da mêsma, cohforme art. 58, inciso lll, e art- 67, § l" e § 2" da Lêi n.8.666/93.
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b.1) Multa de 5,0% (circo por certo) do valor do total do contrato por faltas médias, assim entendidas
aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua rêincidência, esse perc€ntuar será de 1096
(dêz por cênto).

b.2) Multa de 70,üÁ (dez por cento) do varor totaÍ do contrâto, nas hipóteses de inexecução totar, com
ou sem pteiuízo para o ente público contratante.

c) suspênsão têmporária do direito de pârticipar cm licitação ou impcdimento de contrâtsr com a
entidade licitante e descredenciamento no sistema cadastrâl dêste Município, por prazo não superior a
02 (dois) anos, sntra outras/ nas hipóteses:

c.1) Convocado dentro do prazo de vâlidade da sua proposta, não celebrar o contrato.

c.2) Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto.

c.3) Não mantivêr a prôposta de preços âpresentada no certame licitatório.

c.4) Falhar gravemente na êxêcução do contrato.

c.5) Na rêitêração ex€sssiva de mesmo comport mrnto já punido ou omissão de providências para
reparação de erros

d) Declaração de inidonerdade para ricitar ou contratar com a Admrnistração púbrica, enquanto
perdurarem os motivos determinântes da punição ou até que sêje promovida a reabilitação pêrante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Contratente pelos prejuízos causados, êntre outros comportamentos e em especialquando:

d-1) Apresêntar documentação falsa exigidâ para o certâme.

d.2) Comportar-se de modo inidôneo.

d.3) Cometer fraude fiscal.

d.4) Fraudar na execuçâo do contrato.

11.2. Também fica sujêito às penalidades do art. 87, incisos l e rv, Lei de Licitaçôes e contratos
Administrativos, a Contratâda que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquêr tributos.

b) Tenha praticado atos ilÍcitos visando a frustrar os objetivos da licltação.

c) DemonstÍe não possuir idoneidade para contratâr com a Adminisüação em virtudê de atos ilícitos
praticados.

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - coHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA
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11 3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas rêalizar-se-á em processo administrativo, no
qual será assegurado o contraditório e a ampla defesa à contratada, com comunicações realizadas por
meio do Diário oficial do Município, observando-se o procedimento previsto na Lêi n" 8.666/93.

11'4 A autoridadê competênte, ne apricação das sançõcs, revará em considêração a grãvidade da
conduta do inÍrator, o caráter educativo da pena, bem como o daho causâdo à contratante, observado
o princípio da proporcionalldade.

11.5. As multâs poderão ser cominadas de forma cumulativa.

11'6. os vâlorês das multas aplicadas serão descontados "ex-officio,, de qualquer crédito existente da
contratada, jumo ao Município contratante, ou cobrado edministrdtiva ou judicialmente.

CúUSUtA oÉcIMA sEGUNDA - DA REscIsÃo coNTRATUÀt

12.1. Constituem motivos para rescisão do contrato as hipótesês previstas nos artitos 77 e 78 da Lei n"
8.666/e3.

12.2- o presente ajuste poderá ser rescindido unilateralmente ou por acordo entrê as partes nas formas
e condições definidas na letislação vigentê.

L2.3. Parc a rescisão unilateral a contratante deve proceder a notiÍicação da empresa contratada, por
escrito, concedendo prazo mínimo de 05 (cinco) dias corridos para apresehtaÉo de suas razões, sem
que lhe caiba qualquer ônus. Dispensa-se este prazo quando o motivo da rescisão for imputável à
Contratada.

12.4. Por mêio destê ejustê, as partes intêressadas reconhecem os dirêitos da Administração, em cãso
de rescisão administrati prevista no art. 77 da Lei n. 8.666/93.

cúusutA DÉctMA TEncEtRA - DA rEctstAçÃo AprrcADA E cAsos oMlssos

13.1. Este contrãto Administrativo será rêgido pelas normas presentes na Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993; Lei n'10.520, de 17 de julho de 2002; Iegisrações comprementares; regurando-se pelas suas
cláusulas e pelos preceítos de direito público, aplicando-lhes, suplêtivamênte, os princípios da teoria
geraldos contratos e as disposições dê direito privado.

14.1. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as
obrigaÉes a serem assumidas, todas as condições de habilitaÉo e qualificação exigidas por aqueles que
pretendem contratar com a Administração pública, parô o ramo pertinêrte, como previsto nos artigos
27 a 3! da Lei n' 8.666/93 e suas alterações.

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s,/n - COHAB
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13.2. os instrumentos legais mencionados no item anterior, bem como os princípios que regem a
atuação da Administraçâo Pública e as normas relativâs a contratos, dcvem dirimir os casos omissos
eventualmente identificados no curso dâ exêcução contrátual,
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cúusuu oÉcrml eulMrA - DA ruBUcÂçÃo

15.1. O extrato resumido do ihstrumento do Contrato será publicado pelo erte Contratante no Diário

Oficial do MunicÍpio, em cumprimento ao disposto no art. 6!, paégrafo único, da Lei n' 8.666/93.

cúusutl oÉctnaa sooA - Do FoRo

16.1. Fica eleito o foro da Cidade e Comarca de Buriti Bravo/MA, com renúncia expressa de qualquer

outro, por mais privilegiado que seia, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução
deste Contrato.

Por êstsrêm juías e contratâdas, as paÍtes assinam o prêsêntê instrumento em 03 (três) vias de igual

teor, que depois de lido e achado conforme é assinado pelos Contratantes e pelas testemunhas abaixo
nomêâdas.

Buriti Bravo/MA, [.....] de [.....] de 2022.

MUNrcÍPlo DE BUnm BRÂvo

Sr. Hercules da Silva Leite

Contratante

IEMPRESA]

Sr(a). IReprêsêntante Legall

Contratada

Testemunhas:

o1 - Nome:

CPF:

02 - Nome:

CPF:

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
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PREFEITURA MUNICIPAT DE BARRA DO CORDA

EXTRÂIO DO COÍ|In,,ITO ]12 enA22

PROCESSO ADMII'IISTRATIVO N. e 1215/2022 EiÉciê: tndiEibilidrde de lkitação ne.
@612077, @m fuhd.mrhto ho aput do art. 25, inclro I dã Lri hs. 8.f,66/1993; Obietoj
ContÍ.t ção dc pcso(s).iun?kz(r) para aquisição dc Curs dc lngÉs lErâ 8e e gc'ãno
@m matsial dídáüco c plrtrforma pêra atendimento as dcmandas da RÊd€ dc Ensirc
rcna urbefia e ruEl do municípiD de Bàra do Corda/ltlA; ContEtado: 8ch€dere Culs de
ldlmas Ltda, CNPJ nc.42.,168./l87/m1-81; Conbatante: Muricípio de Barra do C«da/MA,
.tnvÉr d.seíct ri. Mslcip.l dÊ Edu€ÉolfME, CÍ{P, h.§ 18.172.3E8/ml-73. V.lry: Rs
736.560,m (Sctêc.ntG ê tÍinta ê sis mil c quinhcnto c wnta rÊaisl; R.curs: Dotrção
oÍç.mênÉri.r 1t.561,f023,2131,@@i PÍoiÊto de Atíüdâdêr 2111; Elêín€nto dê Í)espcí:
3.3-:rc.:X] c 3.3.90.39; Vitência do contrâtô: 12 (dozê) ms.

AV|SO DE UCIÍÀçÀO
TOMADA DE PREçG ile 2ll2@2 - PMEC/MA

A PÉfêitura Municipâl dc Bana do Coda - MA, .trav6 dr Comissão
Pêrman€ntÊ de LicitãÉo - CPl, torna-s púhlico, pan conhêcimênto dG ihteresdos, que
ÍcalizaÍá licitâção, na modalidade TOMADA DE PREçq com cÍiÉrio dê iulgamênto, mênor
prcçq Slobal, M tlmos da Lci nc 8.666/93. ObFto: Contr.tàÉo dc pÍest Éo de sryiç6
de @mbuçao de um t!üdede Bárie de Saride (UBs) á Av. Js{ Delfino de Menes,
próximo à Êscola CÂlC E A UEMA, Baiíro Altâmira, Muhicipb d. Barr. do CoÍda/MÀ V.loÍ
g,obal RS 952-321,73 (nowcento e cirqknta e dois mil, tÍêzênt6 ê ühtê e um reais,
stÊnta r úaí mta6). Dot çro Oíçamctrtáíia: 1O.:lO1.1O1O.lm3.Omo. ProFto da
ativkhde 10O3. Elêm.nto dc DÊ+ces {.4,90.51, Rrurc Ordinário.

À aheÍtura mrrerá dia 22 de ãgoito de 2O22, ás 1lh:o&nin. Os intseqdos
podÊÍão edquiír o Edital c Éus ârcx6, iunto à Comissão Permânentê dê Licitâção - CPt,
situado nâ Rua hâac Mãrdns, 371, Ccntro, Eana do Corda - MA, no h«ário de OShmrDinh
as 1zhmínin.

*"" o' 
l',,11?ú%1'r'r1*f; .T8il", 

o"'0"
Pr6idcntê da Comis§o PÊÍmônmt dc Licitação

AV|SO DE UCÍTAçIo
PXEGÀO E-EÍRôilEO ÍI9 98/'U2

PROCESSO ADMTNTSTRÂT|VO Ne 7.757 17022
A PÉfêiturà Municipâl dê Berra do Cordr - MA, .tnvê d. P.Êg@iíà Ê Êquipc

dê epoio, tdna*_púHico, paÍa @htrimehto d6 intêrÉd6, quc realizará liciDaÉo, na
modalidede PREGAq na ÍoÍma ELEÍRONrO, @m qitsio dê írlgam.nto, mqor pícça po.
item, M tÊÍmos da lei ne 1O.520/2m2, subsidi.riamcnt!, a Lci ne 8.666/93. Objcto:
@ntrátação de pssw (s) iuÍídid (§) paÍa mpras dê contÍet ção de pesoa (s) iuíídicà {s)
p.Ía wiçâ de âlugucl dc palo, sm, ilumimçâo Ê 6rid na cidadc dc Earra do CoJa/Ul-
A dolãção orçamentária será:1o.3o1.1010.2025.ü,m- Ekmcnto de Oepor 3.3.9O,39.
Projeto Atividâde: 2025. Fontc dc recurps: Recurs Oídinári6, A dotação orçamentária
sár 10.3O1.r.O17.2O78.00üF Elcmúto dê D"spcs: 3.3.90.39. Prcirto-Ativk;de: 2078.
ffft€ de reuru: Recurrc: Ordinários. 08.244.1005.2021.00@ Elêmento de Desp€:
3.3.90.39. Prôicto Âtividadê: 2021. Fontê dê rêcure: ReEurs Ordinários.
08.2,1,1.1018.2105.0()ü} Elchato de De.p6; 3.3.90.39. Proicto Àividadcr 2105. Fútê dê
Í@E: RÊcuÍs OÍdinári6. o/1.122.1q)1.2@3.(Eq> Elêmênto de D6p.s: 3.3,90.39.
koFto AtividadÊ: 2003- tontc dc recursr Reors Ordinário. 12.361.1O12.203O.{XXm-
ElmeÍÍto de Despesa: 3.3.9O.39, Projeto Aüvidade: 2030. tonte de recurs: Recurss
Ordinários. 12.361.1O12.2()!,3.0üX!- Elcmento ô D6pce: 3.3.90.39. Proiêto Âtividad.i
2(83. f6tÊ de rars: Recurs Ordinário, Valq Global RS 1.141.194,78 (um milhão,
cato ê quarata c um mil, cstó ê noEntâ ê quatro ícais ê sêtcnta ê oito ehtav6).
lnkb da disputâ oco.rerá dia 18 de ag6to de 2O22 às lohim min.

OÍ intêre§dc poderão âdquillr o Edit l e sus .mros, jmto à Comi$to
Pemanêntê de Licitação - CPl,, situado ne Rua lsàac Martins, 371, Centro Barra do Corda
- MA, no horário de Ogho(}rinh as 12hü)minh ou no siüo do Íribunal de Contas do Estado
- fCE - MA/ SÂCOP, no PoÍt.l dã Transparência do município c plàtàfoÍrna da BLt pelo site
ww.bll.cgk, infdmaçôcs pêlo Ê-mzil cplbdc2021@gmôil.cm.

Bàr.a do Corda - MA, 2 dÊ eg6to dÊ 2022.
MIXAETÂ OTIVEIÀA CÂBRÂI

Preg@ic

PREFEITURA MUNICIPAI- DE BREJO

AVISO DE ttCÍTâCÃO
PREGÂO ÊTEIRô'{ICO SRP ilI Ú/2OUI

À Pr€fcituia Muuicipal dc Brêir, Estado do Maranhão, torn. ptiHi@, p.rã
conhccimento dc interersdos que fará Íealizar, eb à éBide dà Lei n.e 10.520/02, DecrÊto
ne LO.O24179, Dêcrêto tçdeíal nq 7.892/13, Dc.rêto Municipal ns O1O/2021 e
rubsidiariãmênt as disposiçõcs da Lêi ns 8.665/93 c suas aheraçõcs p6têÍior6, licitação
na modaliladê Prcgâo, 

"m 
suâ fsma ElêtÍônka, do tipo mênor píêço, dividido pÕr item,

para RegistÍo dc PÍeço com o obrctivo de futura e cvertuâl tonbataÉo dc emprea para
prõtar os sviç6 de manutençào de equipàmentG odonlológicG paÍa atender as
necesskJadc de Sêcrêtariâ Municipâl dc Saúde de BÍcio/MA, que rc realizará no diâ 15 dê
a86to dÊ 2O2), ás O9:fi hoes (hoário de Brasítia), atravér do le de r*ul§c da
ttrmlogie da informaçâo, sitê httpi://icitar.digit.l/, sndo prGirida pelo PregGiro d6ta
Prcfcitura Municipal, na sala da Cmis§o Pr.manêntê dÊ ticitação, situadà m Àrcnida Luís
DomioguE, 95, Centro, 6rep - MA.

O êditâl Ê iÊB ana6 dconkàm-s disponiwis ha Éginâ wÊô do úcitàr
Digital - Endereçor https:/iiciter.digitau. EslarÉiment6 adicionais ho memo endereço
elêtÍônico e/ou pclo telcfonc (98) 3472-mf9.

&ejq - MA, 1e de àg6to de 2022
NICOLA5 ME''IDT§ DE I.IMA

Prcg@iro

PREFEITURA MUNICIPAT DE BURITI BRAVO

AVTSO OE UCÍTAçÃO
PnEGÃo EtEÍIôilEo t{. 36/2022

PRocEsso ADMN|§Í-RAT|VO N' 070/?022 cpUpMBB
O MUNICIPIO 0E BURÍT| B8AVO,6tado do Meranhão, poÍ meio do pÍeg(piro

Oíicial e Equipc de Apdo, 6t bebcidB É Poça Rita dc Cá$ia À16 Coimbm, s/n, baino
COIIAB em Buriti Bravo/MA, por mcio dê su Ptegeiro Oíicirl ê €quipÊ dê Apoio,
d6i8oad6 atr.vÉs Pqtaria n' @2nü72 - GA8/PMBB, dc 04 de janciro de 2022, n6
tÊrE6 d. !Êi n" 1O.52O/O2, Decreto fed«al no 1O.O2,tÀ9, aplicando sub6idiâriamÊhtê a L.i
n' E.666/93 e dmais nomes Í.Eulament rs iplicákir à espécie, bem como pchs
disp6iç6es do inrbumÊnto convoGtório, prmoverá o procedimento licitâtôÍio adi.ntê
*pcificado:

OBJETO: RÊgirtro dc preçe pàE dêrtuâl 6ntrât.Co dc empro
epehliada parà iomúimtrto de mbustíEk ê dêrivadc pàÍa suprir recssidads do
Munkífio dÊ Buriti &erc,/MA, confolmc 6pftifieçõê c quàntitatiws cmstânt6 rc
tdho dê reÍdéhda ancxo à-o edit l; MODÀIIDADE: Prêgão Ehúôrico; TIPO DE tlCIfACÃO:
Àrtcnu Preço; ÀDJUDK ÇAO: Por item; MOOO DE DISPUÍA: AbcÍto; INIC|o DO
ACOIHIMINÍO DAS PROPOSÍAS: 08 dc agcto de 2072, à _e l7 h ! OO m,i6; ABERTURÂ OÀ§
P[oPo§fAS: 17 dc .gorto dÊ 2022, âr 1,th e 0O man; tNíCto OA SE5SÃo DE DISPUÍA DE

ÂCESSO AO ETXÍAL A d6te edibl e flr aEx6 6ü10 à dispo.jÉo d6
intêrê§dG M sdÊ de PrÊfÊiture M sítb êlêbônico Tribunàl dê Côhbs
do Eibdo do M..anhio - ÍCEIMA
cletr&rko iEútwlhal d6tã PÍcfiitun

c m rilio

podendo cr multrdo e obüdô gr.tuitârcnt€,
Demair inÍomações podÊrão sÍ 3olkitadas por mcío do cndcreço eleüônko:

licitac.o,prêftb01@tmail.cm, na ola do Oepartamcnto dc Ucit çô6 c Cmtsrtos
Mminiskativ6 da PrêfeituÍâ Municiprl dÊ Bu.iü BÍ.W/MA, dê $gunda à nxta-fêiÍa (dias
úteit), dc 08 h ê 0O min às 1,1 h c 0 mio ou atrevÉs do talcfoner (11) 96OE7-7963.

Buriti Bnw - MÀ, 2 dê r8orto dc 2022.
HERBETH COSME DE SOTJSÀ

Píégeiío

AVISO DE UCrAçÃO
PRE6ÃO ELEIRôM(O Ã' 3!12É17

PROCE5SO ADMIN|ST.RÂT|VO N'0672022 - CPUPMBB
O MUNICIPIO DE BURfTI BRAVO, cstado do Maranhão, por meio do Prcgrciro

Oficial e Equipe de Âpoio, est belftlJo! ru PÍaça Rita dê Cássie À16 Coimbra, s/n, bairro
COHAB em guíiti BEW/MA, por meio de seu PregcÉiro Oficial c Equipe de Apoio,
dcsi8hâdd atEvÉs Port ria n" ú212022 - GAB/PMBB, de o4 dc ianeiro dr 2022, m
tcÍm6 da l-"i n" 10.52o/o2, Dcqcto Fcdcral n'10.024/19, aplicando sub6idiariamrnte e l-.i
n'8.666/93 c demak nsmas ÍcgulementeÍês aplicáwis à 6péciê, b€m como pelas
di!p6içô6 do iEtÍumento convetório, promoaá o procedimento licitaúrio adiante
spccii€do:

interedG M *de da Píefuiturá rc sítb elêtrfico Tíibúal de Csbs
do Ét do do MaÊnhão - TCE^I emúb

poderdo s og*tado d obtido gratuitamnte.

PBEÇ6: 17 de .&6to de 2022, à: 1{ h
ww.bbmrcüidtacs.cm.br

c 30 min; PLAÍÂFORÀiÀ:

Dcaais iníormaçóes poderSo *r slicitàdãs por meirc do endereço cletrônico:
licita@o.preftm1@gmail..m, m ela do Departamerto dc Licitàçô6 c C@t-dt6
Administrôti6 da PrefeituÊ Municip.l de Buriti Bravo/MA, dê segunda à sata-feira {dias
úteis), de 08 h e @ min às 1'l h c OO min ou atrrvris do telcfonc: (11) 96087-7963.

BuÍiti Bravo - MA, 1s de eg6to dê 2022.
HÉR8EÍ}I COSME DE SOUSA

Pregociro

AV{SO D€ UCírÀçÃo
PREGÃO EIErRôN|CO N' s5h@.2

PROCTSSO ADíUIN!5TRÂnVO § 0692022 - Cpr/pMBB
O MUHrcÍPlO DE BURITI BRAVQ atado do Marônhão, ptr meio do Pr.g(Éiro

Oficial c Equipe de Àpoio,6tàbcleidos na Praça Rita de Cás§a Àré Coimbra, s/n, bairro
CO+lAg cm &Íiti BÍ.W/MA, por mdo de scu P.€gGiro Oficiel c Equipc dÇ Âpoi.r,
d6i8nad6 atEvés Portaria n' @212022 - GÂB/PMBB, de 04 de ianciro de 2m2, M
t rm6 da Lri n" 1O-52O/O2, D.cÍêto FÊdêral n'10.024/19, aflitrndo subsidieri.mente â Li
n'8.656/93 e d6ais ntrmâs rÊgulammtarÉs aflicáwis à 6péciê, bem como pclas
dlsposiçôÊs do instÍurcnto convmtórb, pmlryá o proedimÊnto licitetóÍio edirntê
cpccificadol

OBJETO: Registro de preçe p.r. ewtuãl @ntrataçâo de empÍ6a
epecializada pEÍa prêstação dê sÊrviçs dc Rcalizaç5o dê Evêht6 no Muiclpio dc Buriti
&avo/MÂ, cofsmc epaifiqçôc5 e quantibtiE caNtanté no tcrmo de rcferência
anero ao cdital; MOMUDADE: PÍcgão Elctsônico; nPO DE LlCtÍAçÃOi MÉnd PÍêço;
AUUDrcÂçAO: clobal; MODO DE DISPUTA: Aberto; lNiClO DO ACOLHIMENTO DAs
PROP6TÀ5: ()E de at6to b 2022, )s 17 h e m_min; ABERTURÂ DAS PROPO6Í45: 18 de
.É,6to dê 2022, àr ()Í} h ê OO min; llilclo OA SESSAO DE DISPUIA DE PREÇ6: 18 de àg6to
de 2O22, às Gl h ê :10 min; PIATAFORMA: w.bbmnedicitace.om.br

ÂCESsO AO EDÍTAL À coÍri. kc ditãl ê ss aM6 atâo à dispciâo dc
intdc$adG É s.dê d. PÍÊi.ihra Muidpal, dirponíeC m stb chtôr*! do Trihmal dc Cryrtas
do Bbdo do MaBlfÉo - TCEÂIA (ht$s//app6.Ee.me.ga.brlsinc-site/mkab) e m sítio
clctÍàrko iEtihriüal d6t Prêfuintra Mwidpal (hriübawa.go.b./tr.EpamcàriibG),
podcÍdo rÍ cnsültado d ohüdo gêtuitarchte.

Dêmâk iíúoímàçõ.§ podcrão sÉr slicitadas por mêio dô odcrcço eLtr&tico:
licitaao.prebbol@gmail.com, nt ela do Departamcnto dc licitáíõcs c Contíâtos
AdministÍativ6 dã PÍefeituE Municipal de Buriti B.avo/MA, de egunda à sqta-fuiía (dia§
útêirl, dê 08 h e OO min às 14 h ê m min ou.trâvés do tclefonc; (11) 96087-7963.

Buriti B.avo - MA, 1e dc rg6to d. 2022.
HERBETH COSME DE SOUSA

Preg@iro

Âvrí) DE ucÍrAção
PREGIO ET.EIRôr{rcO N' 

'4i.2C22
PROCESSO ADMTN§TRATiúO N' 06an077 - CPUPMBB

O MUNICIPIO DE BURITI BRAVO, atado do Maranhão, por mcio do PÍegÉi.o
Oficial e Equípe de Àpoio, estabelecidos na Praç. Rita de Gssia Air6 Coimbra, slr, baíírc
COIIAB em Buriti BrâE/MA, por mÊio de ru Pre6*íro Oficial Ê Equlpê de Apoio,
desiSnados atÍavés Ponaria n" ú211022 " GAB/PMBB, d! 04 dê janeiro dc 2022, no termo
da Li h'10.520102, Decrcto fedcral n" 10.024/19, âpli.ahdo subsidiariârcnte a lei n"
8.666/93 e demais noÍmãs retulament.r6 apli.áveis à espé.ie, bem @mo pelar dispGiçôes
do ihsBumfito @n@tório, prmowíá o pÍÉdimcnto licitatorio adiantc êspÊcificado:

OUETO: Redst o de prcçs pare entual cntÍatàçâo de empre epeializada
para ftrmimento dê quatío €dêiras odontokiticâs pare suprir reeidades da SêcÍetária
Muíicip.l d. Sâúdê de Buriü BrivolMÀ, @nfdme clpêcifieçõcr c quantit üE @n3tânt .
no tmo de reÍsêrcia ãrcxo.ô -êditel; MODATIDADE: Píc[ão tlêtÍônico; TIPO DE

LlClTAçÃOi Mem Preço; AÀ,UDICAçÃO: Giob.l; MODO DE DS-PUTA: Ab€rto; NÍOO DO
ACOLHIMÉNTo DÀS PRoPGTÀ5: 05 dc àg6to de 2022, às 77 h ê m minj ABEFfURA DnS
PROF(I6TAS 17 dê ag6to dê 2022, às 0Í) h c (It min; tNkto DA SEssÃo DÉ DtsPUfA Dt
PR€ÇOS: 17 de ag$to de 2022, às 09 h . y! min; PLATÂFOfiMÀ
ww. bbmnêüíEitàc6.@m.br

ACES§O AO EDITALT A qiph d6ta cdital c sr rlrm 6ü10 à dilFoiÉo d6
interedc m *dc da hêfuihm Múbpal, dÉponircl rc sÍtb eLrônko do T.ibeôl d€ Côrtãs
do Eshdo do Mârãúão - TCÉÂ,IA (httss://apF.tc..ma.try,bÍlsínc-sitÊ/ntatã) c m síti,o
clctr&rÉo irotiüxiqnald6tâ PÉÊit!É Municipal(hnitibraw.mr.Eov.bqtrarEpacncia/iitacG),
podeodo g qsultado d obtido gratuit mmtc.

Dcmâis ihfoÍmàçõ.s poderão Ér soli.itãdas por mciro do end.rÊço êhtrôrico:
licitaeo.p.efubol@gmail,com, na el. do Dêpartâm.nto de licitaçõd ê Cet at6
ÀdoinistratiE da PÍefeituía Municip.l de Buriü Brarc/MÂ, de *gunda à serb-fêir. ldia5
úteB), de 06 h e @ min àr 1,1 h c ü) min ou atrrvés do têlcfnê: í111 96C7-7963,

Suriti gEw - M4 le dê .E6to dc 2022.
H€R8ETH CO6ME DE SOTJSA

Prêg@iro

{*
Eú &h.to 9dh -r v.ftd. e .núúF .kÉnh
ksi/kü.h&.}/Nffi .àhr, tsb ./alo oata0zillÍN,

b6.úo r.h.dô diafr.li.nh 6rhh. uP nr 2.rer ú r1loa/:ool ICP
NE6r tffi - EFhd. lFd
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Escolas da rede estadual do Maranhão
iniciam volta às aulas do 2e semestre
O segundo seme*e u Rede
Priblica Fstadual de Ensino
do Marurldo iniciou, nm
r8mda-Íeira (1"), ms 1.076
erols esuduais. Csca de
319-754 Btudmtes dflm
rttornar às salas de aulas
pam o segmilo mese
letivo. Os rhdc peliminm
sáo do Cffi Escolil 2022.
O mcmameuo das aulr
acontêcerá dâ 5 de jsleiro de
2023.
Asêoetáúa de Eskdo
dâ Educação, Lcüiinete
Pereira da silva, que visitd
o Centm de Emino LÍteu
Maranhense, no Ccloo; c
o Cemn de EnsÍm Lúcia
Chaves, na Vila Esperança, na
ana rural de Sâo Lú, dm
b*vlndas ac proísm
e e*udauts, dmjmdo
excelmte aprmdiago a
todos, e etralteceu o o-ab.lho
das equips eNoliids no
,-alecimemo da educaçào

ca no Mmhão.
\-;neiro, quero drrjrr
keviüdrs e que seja um
sm6treurmdÉ
felia pmveitoso, cmr rita
apmdizegmraliaila m
mpaçm de acolhimettq
toluância e respeito mrÍtuo. Á
escola pdblica tenr uma equipe
extsmament! quali[cada, Im
gestào dcdirada, um grupo de
especialisx vrlom e um
corpo dmenrc de gnnde vrlia.
Eíarlnr6 Jurros e rpoiürdo
todm vocês", rhgrm.
Nesâpritrrilaffi,G
cs$dililes passaâo pôr lEo
período de acolhimato,
com açfus Ímadr rc
competenctas sofl oemoctoBts,
A struturaçâo de mlta

às âülas foi teita duÍante
Diônejanrento da Secretaú3 de
Estrdo d. Educâçào (S!duc)
que, na últinta semana,
rmlizm Ronião Técnica de
pbncjameuo r discussôcs dr
asôs pedagógicas paa o 2'
smsm letivo.
"O início das aulss está sendo
muito bom, os pro(sors
6tâo muito Pc€ptivN e a

rcola está psibiliundo m
acolhimento ótimo. Creio que
m pníxim dix snào tão
bm qumto o primeim', dise
a esdaEtê Gíuide PinlEirc
do Nuimcnro, do CE Jqio
Batista de Carvalho, m Sano
Rita.
No Li(ru Ma"úeree, selão
2.300 almos relomândo pam

as aulas no segundo sonesÍe
de 2022. Mcror da Sitva
PÊreiB, dã 3" sáile. rÊtolnr
à sala de aula com foco nos
emrdc ern buxa de umr vr6r
ff Íiluldrdr. "E4e(odvt
gnnde de aproveitar mais oe
srudos, porque no mo pasdo
não tivemm m oponmidade
dP *fuder aomo stàmc tddo
hoje. Eu quero aproveitar o
márimo e Íoca no Exame
Nacioral do Ensino Médio
(E'nm)", troIãiu.
A studüte Miliim Saâiva,
do folm Edu(â Mak
Esndo do Es;Írito Surto, em
Vitória do Mearim, upssou
telicidade pela volu às mlas,
"Estou úüilo feliz por ü
aulas lsem voltado e a miúa

npectatiu é queo segundo
s€mesfe seja muito bom,
coruo foi o priueto, Go§1ei

Ífiuito ds eletivô e 6púo que
aPrrEçil lovffi tEüÀ e qüe a
grüÊ d€stnxs mis í16 club§
pro(aBpoi§õ', afruoü.
As scola que ainda não
retmmm o 2'sem61Íê letivo
nesa *gmd+Íeira, estão se
pmparando paa o rqtm
nc próximm dim. É o cm
do Cooo de Fmino Lúcia
Chavr, mdt tudo aÉ su&r
prepara& p*a rreb* os $2
àluroi Ha rrÍçFIeir. (2).

TAr3ACôfiSPANAA
EDt caiÍo
Na úlüma stFíeirâ (29), o
govemo do Muanhàr, por
mio da Seduc, enuegou
23 ônibua 22 micípim
para ransporte de alunos drs
redes esadual e municipal.
Para reforçar a aquisição dc
cmhsimd{o, a Sú€taria
dispolibiliza a TV Educaçào,
côml 102, uma ferramenta
para refo4o à aprudizagem
cm aulm e rmteúdcs
educativc que irão valorizar
a comuidade s[rdami]
nuranhmse.
Entre õ açõs prwi$ô para o
2' semstre letivo, nü Centos
de Emino de tmpo parrial
mtão: realiação do Feirão das
Eletivm de Bre; curinuidade
dc ciclm de acompaúmmtn
Ímariw de implemmtação
da refomulação do euino
médiq cidodepalarras,
semi#rios, paB as equipes
gestras e c docmts, análise
dc indicedores edücacionais
da rode, entre ouo as. Nas
scolc em tempo integral:
os 6hldantes realiDrão
planejmoro dos dubes de
praagonimo; profssors
e gesrorm pedagógicm irào
Íaer plarjanreuto das eletivas
e demais cmponmtGi
realDação do tÊirâo das
eletivs do segtmdo smste e
hawií a priueira Mmna dm
Clubs de 2022, ac.
Os studiltB da rede estadual
tambÉm contarão com x
àdúdàris viâ PlàtãÍrma
Gmçalvx Diffi, q0ê terá
como foco a rccunposição do
aprmdizado dm e«udanres.
Âlém diso, *rá üabiliada
â rNisão Elm 2ü22, com
fmo nas competências e

habilidEdÊs n€cessáÍias ôo
Êxito d6 eíudaDt6 e, úrdã,
com fmu de nrmimrar m
Írdicadots educacionais do
Esrado e pmeber s awnçm e
dif crldades apresentadas pelos
Bhrdmts. Havaá tamtÉm
a / eÉpa da ilüado do
sisÍm Esradul dÉ Âvaliaçào
doMuaúão (Smal

Sccrcuiria lcuinctc I'lcira d. SihrÀ ft visita uo (ltrtro rlc linsino Iú<il (]ravcs

lr.sflÍrrçõa!
antctttlt:

Unrnor
FrcCAtr

REALIZE A IRANSFORMAÇÃO OWT FACULDADE
DE SEUS SONHOS NA

www.5vÍfacuu)aDÊ.EDlr.tt

o

a I

MESTRADO E DOUTORADO
DIREITO

o i'ô'iíi"§t

! eseecrnuzAçôEs_ 
LATO SENSU

OSI FACULDADE

Glolidrdo o rrporitindr iíLm..i6al

@esv*acuUaae

O@rüírüuld.dG

Q cneoulçÃo
DIREITO

âWIutiíien ,Í,,, l

Geral
rú*-Oi(fríFqil@.om.tÍ | ff .rqElp.qlm.ú.h

ffiEFEMJNA NIICFAI DE AtÍÂ$RÀ M SNNÀO

^u6o 
u uonçlo

?rEoÂo ELEnô$co t, oír2!2
:iff Etto 

^of 
l3nflM, l. uãm?r

oRGIO RWIZADOÊ: XwÍcbio d! amh & kúhlo. N lilmúôo & 3ê
Eêío# sr rc$"tu csipc d. Sdo, hôidr pdr püb il' Wâ21 8§E
tEil: Ld 105M02.oddo Êffi|d 10.0:4n019, odo r&lf 18ffi1,
l)do hrljpd BvÍ21, td Cúdán.nE nr Í2uffi. Ld CüCMü d-
14?â14 â Siíria* ú dsiçõ6 à Ld n. E.ffids3 É .I$rda Nso
Rqiúo dô ft46 m Evdd cffi.Co & @ú r$d*à& n. Fls§lo
e r.d@e púaúel.I [ 6FsffiEU4tu ff JdttlOS &E*
h/lÉàEsôdd?ddúbEcmdr6ôh6lb. ff3,re&rÉ,h&,
hmdoírtõê, ffir e cffi.l*, M6. pdi c &.ú9k6 P.
d* .s n€# e Êimn udcirí dc A.ilô do l.hhnlfl ÍlPoi
xEnôR pÊEço m ÍrEr. dcÁos glcrN€§: §âffi. Éd*di &
r&úisaáo. Eô!.Éo . *udc. t$Âli€m: hDrlkld.a.frcfrL 0ÀTA

1 7mu. HoRaRb: lft 00ính (dd hdr). o iüJ . !ilr .mE dlo à ú*6içao
& mtásd6 nD dkqó clâ&icoi Htss/ffiI{irúmh.rst/. no ldd ú
rweaú walüiffi8d. M.60 ír 8dr d. hdó PMc ô
Lidqro, úa& n. Rrtr Ô ll.E, d 01 . tu@ - Ál6h & IüdaflÀ n. tffi
& oltoHn {6 hffi} is í}ffiln (dGÊ húB} il& loddío s cú§rbtu d
d66 !tuimd!, lrü! ro rdú dâ Hdo do mnlchio. Ihilr & XffinI!flÀ
27 & Jdu & fi2:. flnb fts{ HrBmiõ. Pr{úh l{fi!{

FREFETÍURA iilNtcpll oe Atto reexehe
ct{PJ - r!Ê.r§r.Flí rÍxtoí-2e

Arnso DE ADIÀEIúTD oÉ LlcÍÍAçÀo. PRocÊsso
ÂDi,INISTRATIVO N' 6?M2,. PIIA?iUA. TOilADA D€
PREÇo N' ü2 lzüZb c?L. A Prctcitun ilunicipal dG Alto
Prmúa - M , atEvés da 6uâ Cmia6áo Pemnêt*e de
LicitaÉo, toro púHico para cilhêcimrio dos irte.ffidc
que a lrcitaçáo, ha mdalidade Tomda de *e@ n' OZm22-
PMÂPIMA rpo mercr píeço global, otietvando a Co.üatã@
de êmpreÉ de ilgenharia parô a r€tomdr da @mbt4áo da
Quada CobêÍia 6om vcstiáÍio m Bairro 6anto Antônio êm Afto

Pãrnâlba MA mÍ€dô ahteriomfitc paE às 09il!0íú do dia
1í dê ag6to de 2022, fe adiada, por mdiv6 adiÍnisü*rv6.
pÉrâ àÊ ogrsmiô do da ll d. rlidto ri. 20:13 m coEúB€áo
PemanêrÍe de LictaÉo - CPL situada à Àv AverÍda Rio
Pamalba, E2o - Ceffro, cEP: 65.81G000 -Alo FarmÍbâ - MA
Mo Pamaíba, 27 dc tulho de 2022. J6é Alíon d! Brtlo Elro.
Pr6iderÊe da CPUPMAP.

pRErEruiAxuractp ! DEAtro p RiÀíô^
craPJ - 0t rr?.sfiitúl-,

dssÀo PERr^iErG DE UcrÍÀçAo

^uso 
oE urÍtÂcÀo. ptoDEs5o ÂDrm$tÀlnô r'4,1,2rJ2 - ?rÀE

IA. PnECÃO ELEÍRÔ||CO l{". í3tZtZ2+ilAP{À À Prcílirú. miEipJ
dc Iüo PahdbatA, tm? púUico pâíl cdhrcirMoto d6 irt*ffid6 qúê

rG.li.rá licitação ne modalidedo Prllio Eú,ónico n' l3l2Dl2 - PIÀP{^,
do tipo Ldor Pr.ço pd itfr, obirtiv.ndo o nêrií6 dc Pr.ço. p.râ Mlud
cdlrataçâo dê 6mar* prÍ. tmôomrito d. r4lieod6, pÉiÍài6 ê

erpdmldc d. inífràiÉ G Í@9. d.loêÍc, pJr PÍ.Íriffiâ lrlftirild d. l|o
PãneiblMÁ, h Éês6áo BjHic. d.rüiq. a p.rlir dú 0l:00 h3tB {hsário d.
BrâEfreOF) do di. l?Oanú22 qu6 erà c@duido pclo d Prôgditu, âr.yá6
do Pd.l dê cúpras dâ prêíai!6 dr Alo Psnaha, dt6püivd o w.
[ciâdoêleerib1ffi.lr, n6lffi da Lêi n'í 0.S20D002, D€sdo FeddC
n" I 0.021nô1 9, Dddo Fêdêr{ n' 7.60:nfi 3 ê D€odo kbipd h" 005, dô 04

d! iildio d. 2017. atdÃdo pdo oãddo t úticipal n'107, dG 03 dâ dGzdrtro
d. 2018 eÉ6ndo4 6 üedh.hl6 dctlmmâdo pde Ls ccÍdffar
n." 123n006 ãisâde Ée Lá CfrCd*t.r n'147 dÊ 0? dô ágdo& m14 G,

sb§úairhútr, no quc cdjbã, s Lri Flahíal D.'6-§68t1!ts3. O edt l ü s*s
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Prefeitura Municipal de Buriti Bravo / MA

Pregão Eletrônico n" A3512022
Obieto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serv-iços de Realização de Eventos
no Municipio de Bwiti BravoMA. conforme especificações e quantitativos conslantes no termo de referência anexo ao edital

Aos l8 dias do mês de agosto do ano d,e 2022, irs 09:30hs- o(a) Prefeitura Municipal de Buriti Bravo / MA, CNPJ - 06.052. 138/0001-
10, realizou o Pregão Elelrônico em epigrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). Herbeth Cosme de Sousa, com o objetivo de adquirir
Registro de preços para evqntual coutratação de empresa especializeda para prestação de serviços de Realização de Eventos no
MunicÍpio de Buriti BravoMA" conforme especificações e quanütalivos sonstantes no termo de referência anexo ao edital,çonforme
especificações e quantidades definidas no ato contocatório.

Empres as Participantes I

SHOW TIME PRODUCOES E EVENTOS LTDA, CPF/CNPJ: I1.361.625/0001-03, ME/EpP: Sim
ADRIANO MEIRELES 4237 57 7 03 | 5. CPF/CNPJ: 35. 970. 3 551000 t -9s, MEiEpp: Sim
FRANAPA SERVIÇOS LmA EPP, CPF/CNPJ: zL.At6.Z29l0o0t-23, M&{Epp: Sim

Lotes:

-- r-ote I - Prestação de serviços de Realização de Eventos no Município de Buriti Bravo/I\{A
Participaçâo Licitante: Ampla participação

Situação Hornologado

ClassiÍicaçlo do(s) participante(s):
Empresa:SHOW TIME PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: I l. 361. 6251000 I -03
Data Regislro Oferta: I 1. 36 1.625i000 l-03
Hora Registro Oferta 08 : 44: 45
Valor da 0ferta: I -400. 0ü0,70
Marca do Produro:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Des classifrcação(ôes) :

Empresa:ADRIAN0 MEIRELES 4237577031 5
COF/CNPJ:35. 970.355/0001 -98
Data Registro Oferta: fi I AB I 2O22
Hora Registro Oferta: 13:42:57
Valor da Oferta; 1.459. 100,00
Marca do Produto:SÂVl
Motivo da Desclassificação;Após análise da fiúa tecniça aprÊsentada pela empresa licitantg restou evidente a ausência de
rnodelo, prazo de validade ou de garantia dos produtos çotados, indo na contramão do item 4.4.2 do edital, foi constatado ainda
a não apresentou as declarações dos itetrs 4.6. 4,7 e 4.8 do insfumento convocatório, por finq ficou constatada ainda aus&lcia
dos valores por entsrrso. não atendendo ao item 4.5 do edital, restândo cristalina sua desclassificação.

Empresa:FRÂNAPA SERVIÇOS LTDA EPP
COF/CNPJ: 22 . 08 6.229 / ooot -23
Data Registro Oferta: I 6 I 08 I 2O22
Hora Regis f o Oferta: 08:40:42
Valor da Oferta: 1.394. 575,0t)
Marça do Produlo:conforme edital
Motivo da Desclassificação:Após análise da ficha tecnica apresentada pela empresa licitante, restou evidente a ausência de
modelo, prazo de validade ou de garantia dos produtos cotados. indo na contramáo doitçm4.4.2 do edital, foi constatado ainda
a não apresentou as declarações dos itens 4.7 e 4.8 do instrumento convocatório, por fim, foi apresentado pela empresa
declaração que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em paÍte. direta ou
indireÍamente" informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do Mrmicipio de Picos/PI- como se vê
foi informado Municipio distinto ao da realização do Certame, invalidade sua fiúa podendo ser identificado o Muricipio sede
da empresa concorrente, infringindo o item 4.21 do Edital, Íicando sua propostí, desclassiírcada.

I.ances



da
do

I

Recunsos
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Superadas a§ etapa§ de Intenção e Registro de Recurso por paÍte dos liciüantes, o pregoeiro resolve;

Resultedo Consolidado epós cnccrrrmcnto dâ sersão

Número do Lotc: I
Situação do Lote; Homologado

Empresa vencedora: sHow rIME pRoDUCoEs E EvENTos LTDA
CPF/CNPJ: I 1.361.625i0001-03
D.ta Registro OfeÉ* lglOBl2A22
Hon Rcgistre Ofcrta: l&38:23
Valor da Ofeúa: 1.390.000,00

\/ Descrição do Produto: Prestação de s-erviÇos de Realização de Eventos no Municipio de Buriti BravoÀ,íAMarca: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Valor Unitário: 1.390.0ü),00
Quantidade 1,00
Infornreçio Complemen tar:

Pregoeiro Herbeth Cosme de Sousa

Nada mais havendo a declarar. foi encenada a sessão publica do pregão eletrônico as I l: 45hs, do dia I g de agosto de 2022.sendo arespectiva Ata lavrada pelo pregoeiro e Equipe de Apàio.

Participaram do julgamento do presente pregão Eletrônico:



Prefeitura Municipal de Buriti Bravo / MA
Termo de Adjudicaçiio de Processo Licitatório

Pregão Eletrônico N" 035/2022

O(A) Pregoeiro(a) da(o) Prefeitura Municipal de Buriti Bravo / MA, Sr.(a) Herbeth Cosme de Sousa, no uso das atriburções legais,
conforme legislação vigente (Lei E666/93 e Lei 1 o.szot02), após exame e deliberação do processo administrativo No

que insÍitü o pregão em epígrafe, resolve Adjudicar.

RESULTADO:

Lote l: Prestação de serviços de Realização de Eventos no Municipio do Buriü BravoÀ,ÍA.
PeÉicipação Licitante - Ampla participação

Empresa: SHOW TIME PRODUCOES E EVENTOS LTDA.
CNPJ: I 1.361.62510001-03.
Valor Global: 1.3m.00O.00.

Marca Vrlor Unitário
Itcstaçilo dc scrriços de Rcalização dc
BravoÀíA

Eventos no Mudcipio de Buriti PRESTAÇÀODE
SERVICOS L390.000.(r0t)000 1.00

BURITI BRAVO, 26 de agosto de2O22

ASSINATURA



Prefeitura Municipal de Buriti Bravo / MA
Temro de llomologação de Proresso Licitatório

Preglio Elcúrônieo N" 035i2022

A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Buriti Bravo / MA, sr.(a) Luciana Borges Leocádio. no uso das atribüções
legais, conforme a legrslação vigente (Lei E666/93 e Lei 10.520/02), após constataÍ a legrtimidade dos atos procedimentos e coreçilo
jurídica das fases intemas e extemas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico n'o35/2022, culo
objeto trata da aqúsição Registro de preços para eventual contrataçào de empresa especializada para prestação de serliços de
Realizaçílo de Eventos no Município de Buriü BravoMA, conforme especificaçôes e quantitativos constantes no teffno de referência
anexo ao editâ!.

RESULTAI}O:

Lote l: Prestação de serviços de Realização de Eventos no Municipio de Bwiti BravoÀrÍA.
Participação Licitente - Ampla participação

Empresa: SHO\VTIME PRODUCOES E EVENTOS LmÂ.
CNPJ: I 1.361.6251000I-03.

v

BURITI BRAVO, 26 de agosto de2O22

ASSINATURA

de serviços de Rerlüaçã<r dc no
r.390.000,0000ü0 1,00
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ficam integÍados a este êxtrato.

A liberâção e consequehtê assinatura dê cohtrâto admihistrativo, ou ihstrumento congênere, ficaÍão adstÍitos a indicação de dotação
orçâmêntárià compôtivêl c sufici"htc parâ suprir â dêspêsâ a sêÍ rcalizsda, fêito o aontrolê dat quâhtidades licitâdâs c cmissão das lib"raçô.a,

lnformaçôas âdiaionâis sôbrê â presêntê Atâ de R.gistro dê PÍêçôs podêrãô sêr obtidas pêÍântê o Dapartamanto dê Licitaçôês ê Contrâtos

Mmihistrativos dã PreÍeituÍa Muhlcipal de BuÍitl Bravo/MA, situâda na Prâçô Ritâ de Cássia AiÍes Coimbra, s/n, bâiÍro COHAB em Burlti
Sravo/MA no horário de funcionamênto do órtâo.

Buriti Bravo/MA, 23 de aEosto de 2022.

MUNTCípIO DE BURm 8RÂVO/iltA
Sr. Hercules da sifu. Lêite

órgão Gerenciador

M DE SOUSA BAÂSOSA (INOVE ENGENHARIA E PROJETOS)

CNPJ n' 36.7:R.:r6VqE1-ür,
Sr. Murilo de Souse Earbosa

Empresa Detehtora

PREFEÍTURÀ MUNICIPAI- DE BURITI SRAVO - MA

E(TRAÍO PARA PUSUCAçÃO
ATA DE REGISTRO OE PRÉçO N' 022/2{IãI

PBOCESSO ADMTN§rnÀrVO N' 069/2022 - CPL/PMBB
PREGÃO EIETRÔNrCO N' O:r5l2O22 - SBP

oBlEÍO: Re8istro de preços para eventuôl cohtÍatação de empresa especializada para pÍestação dê seÍviços de Realização de Evêhtos ho
MunicÍpio de Buritl Bravo/MA, coníorme espêcificâçõ6 e quantltativoi constantõ no tormo d. rêfêrânch anêxo âo editô|.
DATÂ DA Â§§INÂÍUR.& 23 de eaosto de 2022
t/l6ÊNoÀ 12 {doze) meses
óRCÃO GERENOADOR: §ecretaÍia Municipaldê plehejamento, âdrninistràção e Íinanças.

óRcÃoS PARTICIPA$rES: Secretaria Muni€ipel de culture, Esporte, l-âzêrTuÍismo e.Jwentude,
EMPifSÀ DETEiITORÀ SHOW TIME PRODUCOES E EVENTOS LTDA (SHOW TIME PRoDUcoE§), inr.Íita no CNPJ n" 11.361.625/q)O1-03

'-ltens, quantltativos e pÍeços Íegistradgs co[formê planilha abaixo:

ÍTEM ESPCCTFTCAçÃO MOOET-O
6ARANN

A
MED.

qUÀ
N

VI.R.UNIT VI.R TOTAL

1

PALCo GRAI{DE PORTE: locação de palco

êm estrutura de alumíhio, medihdo
14x8m, com cobedura, fechômento nas

laterais e fundo, piso com madeirite
tâpumes laterais e traseirot proteção
contra dêscarga elétrice, grid êm estrutura
de alumínio box Po30

10x08x5mts.

SEMI

CONCHA 90 D|AS
DIA

I RS

8.192,18

PAICO DE MEOTO PORTE: locação com
montagem e desmontaEêm de palco

môdular, oHlrêndo as sêguintes
espcciÍicaç6es: 12(dosê) mêtros de frêhtê
x 7 {oito) mêtros de profundidade, com

DUAS

ÀGUAs
90 DtÂs

DIA 8 RS

5.892,18
R$ 4?.717,44

pRÂça RITA DE CÁ5S|A AIRES COTMBRA, S/N - COHAB - CÊP: 65.685-«X!'EURrTr BRAVO-MA - CNPr: 06.052.138/0001-10

Págiha 50

Rs 65.537,44

2
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orelhas e plataformas em box truss de
formato de duas águas, piso em estrutura
com compensado de 20 mm,
house mix para pa e altura mínima de
1,20m

3

PAtCo DE PEQUENO PTORTE locação com
ínontagem e desrnontagem de palco

modular, obcdeccndo as seguintes
especificações: 08(oito) metros de frente x

6 (seis) metros de profundidade, com

orelhas e plataformas em box truss de
formato de duas águas, piso em estíutura
com compênsado de 2O mm, house
mix para pa e ahura mínima de 1,üIn

DUAS

Àeuns

90 DIAS

UND I

R5

3.692,18

Rs 2S.537,44

4

soNoRtzAçÃo DE GRAIIIDE PORTE: para

eventos acima de 3O00 pessoas em
ambientes fechados ou abertos,
contemplando mesa de som com
operador, caixas de som, microfones
-ldia

P.A LYNE

ARRAY
90 D|AS UND

8 Rs

9.692,L8
R577.537,44

5

soNoRrzAçÃo DE MÉolo PORTE para

eventos de 1O00 a 30O0 pessoas em
ambientes fechados ou abertos,
contemplando mesa de som com

operador, caixas de som, microfones - l dia

P.A

FLYER

90 D|AS

UND 12

RS

5.594,79
R$ 67.137,48

6

§ONONEAçÃO DE PEQUENO POITE E

para eventos de 2O0 a 100O pessoas ern
ambicntes fechados ou abertos,
contemplando mesa de som com

operador, caixas de som, microfones
- 1 dia do mesmo.

PROPRIO
90 D|AS

UND
10

RS

3.053,75
n5 t0.saz,so

7

§|STEMAOE I.UM|NAçÃO DO PATCO DE

GRÀNOE PORTE para apresentação das

bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas

gram- ma; 32 lâmpadas par 54; 24 pares

led 54x
3 watts; 12 estrobos dmx 3000 wâtts; 24
beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000

PROPRIO

90 D|AS

UND 10

R§

4.953,75 Rs 49.ss7,so

8

SI§TEMA OE ITUMINAçÃO DO PALCO DE

MEtllO PTORTE para apresentação das

bandrq livcs, danças cohform€ abaixor 1
mesas pilot 2OOO; t2 lampadas par 64; !2
par led 54x 3

wâtts; 6 estrobos dmx 3000 wattsj 12

beans 5r, 2 maquinas de fumaça dmx 3000

PROPRIO

90 DIAS

UND 10

Rs

4.253,75

R$ 42.s37,50

I

srsTEMA DE ttUMtNAçÃO DO PÂICO DE

PEqt ENO PORTE para apresentação das
bandas, lives, danças conforme abaixo: 1

mesas pilot 2000; 6 lampadas par 64; 08
pares

ted 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000
watts;
o6 beans 1 maquinas de fumaça dmx 512

PROPRIO

90 DIAS

UND 10

RS

3.553,75 Rs 3s.s37,50

PRAçA RITA DE CÁSS|A ATRES CO|MBRA, S/N - COHAB - CEP:65.685-q)O-BURrTr BRAVO-MA- CNPI:06.052.138/0001-10
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10 PAINEI DE IED -medindo 6x4 96x96 p3
NOVA
STAR

90 DIAS
UND 5

Rs

5.907,50
Rs 29.s37,5O

11 PAINEI DE tED - medindo 4x3 96x96 p10
NOVA

STAR

90 DIAS
UND 5

RS

5.207,50
Rs 26.037,so

t2 CAMARIM PATCO BACK§TAGE 4X4M.
CI-IMATIZADO

PROPRIO
90 D|AS

UND
I RS

4.692,18
R$ 37.s37,44

13 6RID DE ATUMINIO
BOX

TRUSS

90 DIAS DIARIA

METRO

500 Rs 4s,07 Rs 22.53s,00

!4 soNoRrzÂçÃo coM A unuzAçÃo DE 1
TRIO EIÊTRICO GRANDE PORTE. l DIÁR|A

HOTTRIO
90 D|AS LOCAç

Âo
4

RS

8.884,38
Rs 3s.s37,52

15
GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA
CÀBINADO E ABASTEODO.

STEMAC
90 DIAS

UND
8 RS

4.492,18
R$ 35.937,44

16

BAllHEtRo QUfttItCO: medindo 2,30mt
altura, L2O, de largura, 1,20mt de
comprimento, tanque com capacidade de
227 LÍ,peso total 75kg

STANDAR

D

90 D|AS

UND

100 Rs 225,38 Rs 22.538,00

77 TENDA 5X5M
PIRAMID

AL

90 D|AS
DIARIA

100 Rs 22s,38 Rs 22.s38,0O

18 TENDA 1OXlOM
PIRAMID

AL

90 D|AS
DIARIA 20

Rs 876,87 Rs 17s37,4o

19

SEGURANçÀ O serviço de segurança será
realizado por homens e/ou mulheres que
estejam com camisetas identificadoras
cujo o objetivo é manter a ordem e

tranquilidade da realização dos ewntos
realizados pela Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de Cultura, realizado
o controle de acesso ao palco, camarins ou
área reservadas, recepção de eventos.
(DESARMADOI-d|ária de 8 horas.

sERVrço

90 DIAS

DIARIA
100

Rs 12s,37 R512.537,00

20

CoNTRATAçÃO DE SERVTçO DE APotO
OPERÂClOÍilÀl- Contratação de pessoa

treinada e preparada para dar suportê ao
evento compreendo o serviço de limpeza,
e demais profissionais necessários a

viabilidade do evento.

sERVrçO

90 DIAS

DIARIA 50
Rs s0,80

Rs 2540,00

21

SERVIçOS ESPECTAUZÀDOS DE

OXXgygpllçÃo 5 ggçgRAçÃo temática
da área de realização do evento com
bandeirolas e toda estrutura necessária
para decoração

sERVrÇo 90 DIAS UND 10
R5

3.253,80
Rs 32.538,00

22

AÍillMAçÃo MU§lCAl-: show de Banda
musical e/ ou Cantor Solo de RENOME

REGIONAL, com atuação a nível nacional
com cd e ou dvd gravado, com excelent:
repcrtório no estilo Íonó/axê. Equipc de "
assistentês de palco" e músicog
dançarinos, cantorês, guitarra,
contrabaixo, bateria, percussão e teclado,
com bandas a seÍern sugeridas pela
administraçâo

sERVrçO

90 DIAS

UND 5

RS

44.5s7,50
R5

222.537,50

23 AttlMAçÃo MUSICAL: com bandas Local sERVrÇO UND 8

PRdçÂ R|TA DE

Página 52
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Equipê de "ôssistêntes dê palco" e músiaos,
cahtores, guitarra, €ontràbaixo, bateria,
percussão ê teclado, com bandas a serem
sugeridas pêla administrâção.

90 DIAS P§

4.692,20
R$ 37.s37,60

at{lMAçÃo Mustcat: Bandã dê rêhomê
nacional Bând6 de re{onhccimanto
nacional, com estilo € repertoÍio musical
aclamado pcla população local, incluindo â
participaçâo dos músicos e dônçarihos,
pâÍa Íealização do show com duração
mínima de o2(dues) horas cada. UND
show.

90 DIAS

UND 4

RS

.88422
R5

387.536,86

Valo Total Rs l.:t90.ü!o,m

\-,Os órgão5 ê êntidades não participahtes do rêgistro de pÍeços, quando desejaÍem fazer uso dos itens e preços rêgistrados nêste instrumêhto,
deverão mahiÍestar seu interesse juhto ôo órgão Gerenciador da Àta de Re8ist.o de Preços (ARP).

A emprêsâ detêntorâ da erpectativa do dirêito de contratar com a Administraçâo pública poderá ser convocada, a depender da necessidade de
consumo, observada a dêmanda exigida e prazos para atendimento das soliçitações, conforme exitênçias do editalde licitôção e ARP, os quais
ficâm ihtetaadog a eíe extrato.

A liberação e consequente aasinatuÍâ dê contÍato adminiatÍativo, ou iníÍumento congênere, ficarão adstritos a indiaação de dôtáção
orçamentária compâtível ê súfi(iente para suprir a despesa a ser reôlizada, feito o controle das quantidades licitadas e emissâo das liberaçôes.

lnfoÍmaçôes âdicionais sobre a presente At€ de Retistro de Preços podeÍão ser obtidas perante o Dêpartamento de Licitações e Contratos
Mministr.tivos da Prefeitur. Municipâl d. Buriti B.avo/MÁ, situada na Praçâ Rita de Cá§a Aircs coimbÍ., s/n, bairro coHAB êm Buriti
Bravo/MÀ ho horário de Ír.rncionamento do órgão.

Br-rriti Eravo/MÀ 23 de agosto de 2022.

MUNrcÍPro DE suRm BRAVo/MA
Sr. Hêrcules da Sfua Lêitê

Órgão Gerenciador

PREFEÍTURA MUNICIPAI. OE BURÍTI BRAVO _ MA

PROCE§So ADÍTIINETRATIVO N' 06912022 - CPVPítrBB
PREGÃO ErErRÔNrCO N" 035/2022 SRP

IERMO DE |{OMOLOGAçÃO

PRÂçA R|TA DE CÁSSn ArRES COTMBRA, S/N - COHAB - CÉp: 65.68t{XX}BURtn ERAVO-MA - CNpl: 06.0s2.1:t8l0m1-10

Pá8inâ 53

ANO V

24 sERVtçO

sl{owTlME pRoDUcoEs E EVENTOS |-TDA (SHOW nME PnODUCOES)
CNPJ n" 11.361.625/0001{3

9- Tulio Diêggo Guimarãe5 da Silvâ

Empresâ Detêntora

O Secretário Municipal de Sêcrêtário municipel dê plâhe.iamehto, administração e finâhçâs de BuÍiti 8râvo/MA, no cumprimento das atÍibuições
leSais, considerândo o Reletório Conclusivo expedido pelo 5r. Pregoeiro Oficiâl e Equipe de Apoio, pelos fundamentos do Parecer JuÍídico
elâborado p.la Ass€ssoria Jurídica do Município e demais documentos prêsêntes no Proceaio Administrativo n'069/2022 rêfêrentê âo Pre8ão
Eletrônico n' 035/2022, EESOM:

Com fundamênto no art. 43, in.iso Vl, dâ Lêi h" 8.666/93, HOMOIoGÂR este procedimento licitatório, cu.io obreto é a sêlêção da proposta meis
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QUARTA.FEIRA,3l DE AGOSTO DE 2022 ANOV ED|CÃO N.s 0982 - Pásinas 54

vantajosâ a Mministração Pública para o Registro de preços para eventual contratação de empÍesa especializada para prestaçâo de sewiços de

Realização dc Eventos no Munícípio de Buriti Bravo/MA conforme especificações e quantitatívos constantes no têrmo de referência anexo ao

edital, que teve como vencedora a empresa SHOW TIME PRODUCOES E EVENTOS LTDA (SHOW TIME PRODUCOES), inscrita no CNPJ n"

L1.367.625/OO01-O3, com o valor RS 1.390.00O,Oo (um milhão trezentos e novêntã mil reais).

Assim, através dêstê instrumênto, autorizo o sêtor rÊsponsável a adotar os procêdimentos legais para formalizar a contratação da(s) empresa(s)

vencedora(s) do certame licitatório, devendo ser respeitadas as disposições do edital e da legislação pertinente.

Publique-se.

Buriti Bravo/MA, 23 de agosto de 2022.

Hercules da Silva l-ehe
Secretário municipal de planejamento, administração e finanças

PREFE]TURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA

DfiRATO PARA PUBTICAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAI. DE BURln BRAVO/MA
PROCESSO ADMINI§TRAnVO N" 06S12022 - CPVPMPBB
PRE6ÃO EtErRÔnrCO rf O3l5lmt22
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA
CoiITRATADA sHoW TIME PRODUCoES E EVENTOS LTDA (sHoW TIME PRODUCoES), CNPJ Ne 11.361.625/0001-03
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Realização de Eventos no
Município de Buriti Bravo/MÀ conforme especificaçôes e quantitativos constantes no termo de referência anexo ao edital.
VAIOR GI,OB t: RS 1.390.000,00 (um milhão trczentos Ê nsvênta mil reais)
FUNDÂÍúEÍ{TO IIGAL: Lei n' 8.666/93
FOÍ{TE DOS RECtIf,SO§: Rccursos próprios, Outras Transfcrêncías do Estado c outros.
DATA DÀ ASSTNAIUEA 24/08/2.022

Buriti Bravo/MA, 24 de agosto de 2022

Hercules da Silva Lehe
Secretário municipal de planejamento, administração e finanças

,1,

Prígina 54

MUNlclPlo DE ffi*Í§,ãJllffi,lfBURITI ffiigffi'ilfii§f,i*
BRAVO:06O52 1 3 Hffiffif'^T:H,ffiià'
Booot 10 n3#,fff;;ffi'1iffi"

www,burhibrryo.ma.gdr.bÍ

TERCEIROS
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Oficio n" 139/2022 - GAB

Sucupira do Riachão - Ma, 2O de outubro de 2O22.

lt EUPRE§&
§HOW TIME pRoDUçÕE§ E tlrElr1los LTDA
CI{PJ n' I 1.361.625/o()Ot-Og
Rua da Batdeira n" 

-794, sala A, balrro; LaranJelras
RCPTETCNtANtE IEgAI §.r. TULIO DITGGO GImÉARÃTS DA §ILVA

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente manifestar nosso interesse
\, para que este Município possâ adquirir na condiçâo de *carona, a ATA DEREGISTRO DE PREÇOS No 022/2}22-PMBB, PREGÃo ELETRôNrco No

435 / 2022 / SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO N" A69 / 2022 / CpL I qMBB, conforme
extrato de publicaçâo no Diário oÍicial Eletrônico Prefeitura Municipal de Buriti
Bravo - Ma, do dia 31 de agosto de 2022, Edição N" 0982, páginas So a 53, que tempor objeto RtcirsrRo DE PREços PARA E\rEItTuAL coNTRATAçÃo DE
EMPRE§A E§PECIALIZADA PARA PRTSTAçÃO DE SER\ITÇo§ DE REAI,IZAÇÃ6DE EtIEtrTOS [O MUTICIPIO DE BITRITI BRÂVO - MA, visando atender as
necessidades do municipio de Sucupira do Riachão - Ma, Interessada em aderir aitens da referida ata de registro de preços, conforme quantitativos abaixo, já com
autorização do órgão gerenciador da ata.

No caso de aceitação, solicito que seja enviado oficio de aceite, Juntamente com os
documentos relacionados abaixo, validos até a data de apresentação, no prazode O3

=- {Três) dias Uteis.

' contrato social ou requerimento de empresário;
o CPF e RG dos sócios ou empresário;
o Cartão CNPü;

. Alrrará de funclonamento;
r Certldões negatlva de deblto e dívida ativa da União, estado e município;
. Certidão de regularidade de FGTS;
o Certldão negaHva de dêbttoe trabalhlsta;
o Certldâo de falêncía;
o Balançopatrlmonlal; Rga€$iDo 6n
r AtestadodecapacidadetêcnÍca. âIlfol)or)

str POrO o povo

São José, N" Cenrro - CEP:
Fone/fax: (99) 3553- I 09S/10 I 9

E-mai I : p refeitu ras ucupiradoriachaq@gmaiLcom
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SUCl.JHRA
DORüACHAC)
Administrondo poro o povo
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PLANILI{A OS ITEIITS E A SE.RTM NA
CAROITA

RUB São Jos, No479. Catro - CEP: - CNPJ: 01.ó12.338/0001ó7
Fone/fax: (99) 3553-1098/10 l9

E-mail: p rcÊlÍurrsrcuplradorirchr@gmailcom

ITEM r§PECTFTCAçÕE§ MED. QUANT
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

PALCO GRANDE PORTE: locação de palco em
estrutura de alumÍnio, medindo 14x8m, com
cobeftura, fechamento nas laterais e fundo, piso
com madeirite tapumes laterais e traseiros,
proteçâo contra descarga elétrica, grid em estrutura
de alumínio box P3010x08x5mts.

DIA 2 R$ 8.192,18 R$ 16.384,36

2

PALCO DE MEDIO PORTE: locação com montagem
e desmontagem de palco modula-r, obedecendo as
seguintes especificaçÕes: l2(dose) metros de frente
x 7 (oito) metros de profundidade, com orelhas e
plataformas em box truss de formato de duas
á"guas, piso em estrutura com compensado de 20
mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m

DIA 2 Rs 5.892,18 Rs 11.784,36

3

PALCO DE PEQUENO PORTE locaçáo com
montagem e desmontagem de palco modular,
obedecendo as seguintes especificações: O8(oito)
metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade,
com orelhas e plataformas em box truss de formato
de duas águas, piso em estruturâ com compensado
de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de
1,OOm

UND 4 R$ 3.692,18 R 14.769,72

4

soNoRrzAÇÃo DE GRANDE PORTE: para
eventos acima de 3OO0 pessoas em ambientes
fechados ou abertos, contemplando mesa de som
com operador, caixas de som, microfones
-ldia

UND 2 Rs 9.692,18 R$ 19.384,36

5

6

SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE para evênlos Oe
10O0 a 3OO0 pessoas em ambientes fechados ou
abertos, contemplando mesa de som com operador,
caixas de som, microfones - 1 dia

UND 2 Rs 5.594,79 R$ t t.189,58

soNoRIzAÇÃo DE PEQUENO PORTE e paÍa
eventos de 20O a 10O0 pessoas em ambientes
fechados ou abertos, contemplando mesa de som
com operador, caixas de som, microfones - 1 dia do
mesmo.

UND 4 Rs 3.053,75 R$ 12.215,00

7

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE
GRANDE PORTE para apresentaçáo das bandas, de
nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma;32
lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12
estrobos dmx 3OOO watts; 24 beans 5r 2 maquinas
de fumaça dmx 3.OOO

UND 2 R$ 4.953,75 R$ 9.907,50

8

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE M
PORTE paÍa apresentação das bandas, lives,

EDIO

danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2OOO; 12
lampadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos
dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de
&4qaça dmx 3O0O

UND ) Rs 4.253,75 R$ 8.507,50

I
PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentaçáo
das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas

64 o8 led 54x 36
UND 4 R$ 3.553,75 R$ 14.215,00



@ffi ul? /

watts; 2 estrobos dmx 3O00 watts; 06 beans I
maquinas de fumaça dmx S12

Rua São José, N' - CEP: ó5668{00 - CNPJ: 0l
Fone/fax: (99) 3553- 1098/10 I 9

Ernail: pneftifurasucupir:rdorlachro@gmailcom

10 PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3 UND 2 R$ 5.907,50 R$ 11.815,00
i1 PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p10 UND c R$ 5.207,50 R$ 10.415,00
L2 PALCO BACKSTAGE 4X4M-CAMARIM

CLIMATIZADO UND 2 Rs 4.692,19 Rs 9.384,36

13 GzuD DE ALUMINIO DI,ARIA/
METRO 250 R$ 45,07 R$ 11.267,50

15
GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA
CABINADO E ABASTECIDO. UND 4 R$ 4.492,18 R$ 17.968,72

BANHEIRO QUÍMICO: medindo 2,30mt altura, 120,
de largura, l,20mt de comprimento, tanque com
capacidade de227 LT,peso total TSkg

UND 50 R$ 225,38 R$ 11.269,00

v7

16

TENDA 5X5M DIARIA 50 R$ 225,38 R$ 11.269,00
18 TENDA lOXlOM DTARTA 10 Rs 876,87 R$ 8.768,70

19

O serviço de segurança será reaJizado
por homens e/ou mulheres que estejam com
camisetas identificadoras cujo o objetivo é manter a
ordem e tranquilidade da rca-Jrizaçâo dos eventos
realizados pela Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Cultura, realizado o controle de
ace§so ao pâIco, camarins ou ârea re§êrvadas,
recepção de eventos. (DESARMADO)-diáÍia de 8
horas.

SEGURANÇA:

DIARTA 50 R$ 125,37 R$ 6.268,50

20
OPERACIONAL. Contrataçáo de pessoa treinada e
prepa-rada para dar suporte ao evento compreendo
o sewiço de limpeza, e demais profissionais
necessários a viabilidade do evento.

CONTRA DE SBRVIÇO DE APOIO

DIARTA 25 R$ so,ao R$ 1.270,00

2t
Serviços especializados de ornamentaçáo e
decoraçáo temática da área de realização do evento
com bandeirolas e toda estruturâ necessária para
decoraÇâo

UND 5 R$ 3.253,80 R$ 16.269,00

22

MUSICAL: show de Banda musical e/
ou Cantor Solo de RENOME REGIONAL, com
atuaÇáo a nível nacional com cd e ou dvd gravado,
com excelente repertório no estilo forró/axé. Equipe
de " assistentes de palco" e músicos, dançarinos,
cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussáo
e teclado, com bandas a serem sugeridas pela

UND 2 RS
44.507,50 R$ 89.O15,00

23

MUSICAL: com bandas Local Equipe de
"assistentes de palco" e músicos, cantores, guitarra,
contrabaixo, bateria, percussão e teclado, com
bandas a serem

UND 4 R 4.692,20 R$ 18.768,80

24

MUSICAL: Banda de renome nacional
Banda de reconhecimento nacional, com estilo e
repertorio musical aclamado pela populaçáo local,
incluindo a participação dos músicos e dançarinos,
pararealiz.açâo do show com duração mínima de
O2(duas) horas cada. UND Show.

ANIMAÇÃO

UND 2
R$

96.884,22 Rs 193.768,44

VALOR TOTAL Rs 535.873,40

, 2oll
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No ensejo renov€rmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

WALTERLINS tusinado deÍorma disÍtalpor
RODRIGUESDE wALÍERLtNsRoDRreuEsoE

AZ EVE Do :85 6s 42s 03 f":§.Hfj.':1'"T:,11,r,
72 -03'00

Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal

Rus Sõo José, No 479, Cato - CEP: 6566E{00 - CNPJ: 0t.6 t2.33ttC{[l á7
Fodfax: (99) 3553-1 098/t 0t 9

Bmail: prefeituresucupiradoriacha@,gmeil.com

a
\gfl



Eocêsso:

PR2022.11IPSCR-0002í

[Ha d! sb.nura:
2411012022 13129102

lnformações gerais

ÁÊsunto lnlcial:

Recet irÍlento de docurÍEntos da 
"ípresa 

sHow TlÍ\rE PROo|JÇóES E EVEMrOS LTOA Ctfl n" í 1.36 í.625/000143

Nomô do cmitente:

Rejane Beana do
CarÍrp

Sotor do amitantc:

Gabhete d0 (a) Prereito
(a)

lloÍlc do d$tinatárlo:
WalteÍlins Flodrigues De
AzBvado

Sctor do d.atlníário:
Gabinête do (a) PÍeÍeito
(a)

Rej Bezena do CaÍrÍD

Prefeitufia Municipal de Suctrpira do Riactrão
Gabinete do (a) prefeito (a)

CIPJ 01.612.338/000142 - hscÍição estaduat: benta

Protocolo de Recebimento
Rêcibo do hteressado

ane
Rscet ô por

lnformações gerais

A3unto inicill:
RêcebiÍn€nto de docurÍBntos da erpresâ slow rÍ\rE pRoDuçóEs E EvÉNTos LTDA ctçJ n. 11.361 .625/0001{3

Norx do .nltent : s.lor do enücrll6: l{onE do dês níárlo: sotor do d.rün.tirío:
Rqane BêErra do Gabinete do (a)PÍBleito Wblteíins Ftodriguos Oe Gabinete do (a) pr8Íeito
CarÍrE (â) Aê\r'êdo (â)

EI

Recibo do

Í

EIkoc!gto:
PR2022.1íIPSCR-00021

Data d. .bârturâ:

24h01202213:29:02

Êr. S.o Joé 9N 6566a$o -sl.:lfim tD Ftl.CIrÂO MArd.trÍr. lEs,3g§1im6 I (s) ssrus?
ÉyEi| iüo tíí.rm.do I St!: tlo rãí!fi.dô

tr

tr

a
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TERMO DEACEITAÇÃO

Assunto: Resposta ao pedido de adesão a ata de registro de preços Ne 0ZZ /ZOZZ-PMBB.

Ao Senhor Walterlins Rodrigues de Azevedo, Prefeito Municipalde Sucupira do Riachão

- Ma, em resposta ao ofÍcio NeL39/2022, a empresa, SHOW TIME PRODUçÕES E EVENTOS

LTDA, inscrita no CNPf n" 11,361,625/OO01-O3, estabelecida na Rua da Bandeira ne 794, sala A,

bairro: Laranjeiras por intermédio de seu representante legal s.r. TULIo DIEGGo GUIMÁRÃES

DA SILVA, brasileirofa), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de tdentidade/RG n"
17597202001-5 SSP/MA e inscrito(a) no CPF sob o no O23.3t5.993-27, residente e

domiciliado(a) na rua da Bandeira, Ns 794 bairro: Laranjeiras na cidade de Buriti Bravo - MA, vem

por meio deste, COMUNICAR SEU ACEITE a adesão dos referidos itens constantes no oficio

encaminhado a está empresa.

Buriti Bravo - MA, 21 de outubro 2022

Guimarães da silva
CPF:O23.3L5.993-27
Representânte Legal

nrrt lt tl!0rg!tr t ttrlrtr trBl / t[r lt. rr
EiPJ: ll.Sl52S/0llltrlB

(n)!|.a{-IU rlnllErãll trrr
tiôii-à_frõ $rltdrftDllcilrlirtürun rnElr ttt ltr . ll

cÇt6.GI
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíD]CA

NÚMERO OE INSCR|ÇÀO

1í.36t.62í000í {r3
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL 30/,t l/2009

t
NOME EMPRESARIÂL

SHOW TIME PRODUCOES OE EVENTOS LTDA

ODO ESTÀSELECIMENTO

SHOW TIME PRODUCOES
PORTE

ME

E

90.01J{}6 - Atividadês dê sonorização ê dê iluminaÉo

IGO E DAS
It.22-94S - Sêrviços dê acabamentos gráfcos, êxc6to êncadêmaçáo c plã3tiítcaçâo
4:r.29-í{rl - lnstãlação dê pâinéts pubtiàitários
,13.99"í{}2 -Uontagcm ê dêBmontagêm dê andaimês e outras êrtÍuturas têmDoráÍias
47.8í-a{ro - Comércio varcii6ta de aÉigoe do vGstuárlo e acês3ti[io§
,47.82-2.01 - Comércio vareiista dê câtçâdos
Gr,l9-4{10 - PoÍiais, provedorê6 de conleúdo ê outros sêrviço! de hrfoÍmaçáo na inlernêt
73.íl.a.Oo -Agências de publlcidadê

]1.11-?.!9 - age_nciamêhto dê espaços para pub ctdade, erceto êrn ve{cutos dê comunicação
73,í9{.03 - ttlaúetioE dlrêto
73.í9{.gg . Outr* ârividados dê publicidedê não ospêciÍieadas sntêdorm€ntB
7,1.20.0.02 - Atividedês de produção de fotografias aércâs e submarinas
7.(,20.{r{r4 - Fllmagem de Íêstas e eventos
74.90-1115 -Agcnciamênto dê prolisslo,lals pa.a atividadls lsportivas, crllturais ê aÉísticas
77.29442 ' ahtguct da móvêl., utonrírlos ê aprrclhoa dê uro àomáarico ê pêraoâl; irstrumanto3 muaicaía
77.32.242 - Alugu.l dê andllmês
77.39{.03 - Aluguêl de palcos, cobeúuras ê outras êstruturas dê uso temporário, ercêfo ândaimês
77-39{49 ' Alügull dê outras Ínáquinaa ê êquipamentos com.rclab ê indurÍÍ16i3 não espectÍicados antêriormlnta, serÍ
opêredor
80.íí-1{rí . Atlvldades dê vlgilância ê segur.hç. privedâ
82.30{{rl . Sowiços d. orgrnizaÉo d. f.irrs, côngrcs5os, sxposiçócs ! íÇitas
90.01.9{rí . Produção têâtrâl

E DA NÂÍURÊZA
205-2 - Sociêdade EmpÍesáÍia Limitada

R DA BAI{OEIRA
COMPLEMENTO

SALA A

CEP

65.685.1r00
BAI RROEISTRIÍO
LARANJEIRAS

DTEGGONEGOLTNOO@HOTUAtL.COÍri

BURÍTI BR.ÀVO

TELEFONE

(99) 8844.1 892

N

791

i,A

FEDERAÍIVO

ATIVA 30ríí/2009

MOÍ'VO OE SÍTU

SíTU ESPECIÀL DÀTA DÁ SITUA9ÁO ESFÊCtÁr

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dêzembro de 2o1g

Emitido no dia 0410712022 às 18122:23 (datâ e hora de Brasília). Página: Í12

112
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NÚMERO DE NSCRI@-
,1.361.62í000í {r3
Í{ATRtr

coMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CAOASTRAL

DAÍÁ DE ÁBERiURÀ
30/'t I /2009

ü

NONltE EMPRESARIAL

SHOW TIME PRODUCOES OE EVENTOS LTDA

IGO E oAsAltvtoaoEs tcÀs sEcuN
90.0í€{2 - Produção musicãl
90.0í-9.03 - Produção de espêtáculos dê dançe
19.9111! . i.oduçlo dc ..pGtácuto. dê rodeio3. vaqunlld.o ê 3imitarc'90.0í{€9 ' AÍt6r cênrces, aapêrácuros € atiüdadês co;prêmêntares não erpeciíicadâ3 antêriomehrê93.19-í{'l - Produçâo e promoçào d€ evântos eÉportivoê
93,29{{rí - Dlscotecâs, dancdtodas, selóes de dànça e simllares
9319{.99 - Outraõ aiivldad!§ dê rloreaqão e lazer áão eopeclÍicadaB anÍ.dorm.hte

IGO E

206.2 . Socledâdê Emprêsária Limltada

I.OGRÀDOURO

R DA BANOEIRA
COIIPTEMEN'TO

SALA A
NÚMERo

791

CEP

65.685{00
oATRRO/OlSTRtÍO

LARANJEIRAS BURtrI BRAVO

ÊNDEREÇO

DTEGGONEGOLINDO@HOTITaAtL.COÍtl
TELEFONE

(99) 88/í4-1892

i,A

ENÍE FEOERÂÍIVO (E

ATIVA 30/íl12009

MOTIVO DÉ S

ESPECIAL
ESPECIAL

.epÍovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2Oig.

Emiüdo no dia 04/0712022 às 18tZ2tZ3 (data e hora de Brasítia). Página: 2,2
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sHow TIME PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.361.625/OOol-03

NIRE: 21200691772
ADITIVO NO 03

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o $. TuLro DTEGGO
GUTMARAES DA srlvA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/10i 19g5, natural de Buriü
Bravo - MA portador da cédula identídade sob o no t7sg7zozool-s ssp/MA e cpF/MF sob o no
023.315.993-27, residente e domiciliado à Rua da Bandeir,a no 794, c1pi 65685-000. Bairro
Laranjeiras, na cidade de Buriti Bravo no estado do Maranhão; único sócio da empresa sllow rrME
PRoDUcoEs E EvENTos LTDA, situada na rua da Bandeira, no 794, sala n, Bairro Laranjeirag
CEP 65685-000 na cidade de Buriti Bravo -MA no estado do Maranhão inscrita na JUCEMA sob NIRE
2120o691772 por despacho de 3011112009, inscrita no CNpJ/MF: 11.361.62510001-03 ,
resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406
de 1010112002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

CúUSUIA Primeira: A sociedade resolve alterar seu objeto social e terá as seguintes aüvidades:

Atividades Prlmaria:
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

Atividades Secundárias:
7729'2102 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso dom&ico e pessoal; instrumentos
musicais
1822-9199 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
4120-4100 - Conskução de Edifícios
4329-UOl - Instalação de painéis publicitários
4399-1102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras esbuturas temporárias
478L-41O0 - Comércio varejista de aftigos do vestuário e acessórios
4782-2lll - Comércio varejísta de calçados
6319-4/00 - Poftais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
9001-9/03 - ProduSo de espetáculos de dança
73tL-4100 - Agências de publicidade
7312-2100 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/03 - Marketing direto
7319-0199 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7420-0102 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
7420-0104 - Filmagem de festas e eventos
749o-1los - Agenciamento de profissionais para atiüdades esportivas, culturais e artrsticas
7732-2102 - Aluguel de andaimes
7739-0103 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739-0199 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente, sem operador
8011-1/01 - Atividades de vigilâncía e segurança privada
8230-0/01 - SeMços de organlzação de feiras, congresso§, exposições e festas
9001-9/01 - Produção teatral
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados
anteriormente
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9319-U01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9329-8/01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
9329-8199 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

Cláusrla Segunda: A empresa gira sob o nome empresarial SIIOW TIIIIE PRODUçõES E
EVENTOS LTDA, sendo regi{a de conformidade com a Lei no. 10.406/2002, e o nome de fantasia
será SHOW TIME PRODUçõES.

CONSOLIDACAO DO COt{TRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade tem sua sede na Rua da Bandeira, no 7g4, sala A, Bairro:
Laranjeiras, CEP 65685-000, na cidade de Buriti Bravo - MA.

CláusuÍa Segunda: O capitalsocial da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido
em 200.000 quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país
e será redistribuído da seguinte forma:

Nome do Socio o/o Quant. de
Cotas

Valor Total

TULIO DIEGGO GUIMARÃES DA SILVA 100 200.000 R$ 200.000,00
TOTAL 100 200.000 R$ 200.ooo,oo

Cláusula Terceira (art.968, IV, CC)

Aüvidades Primaria:
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de Íluminação

Atividades Secundárias:
7129-2102 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos
musicais
t872'9199 - Serviços de aabarnentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
4LZA-410A - Construção de Edifícios
4329-U0L - Instalação de painéis publicitários
4399-U02 - Montagem e desmontagem de andairnes e outras estruturas temporárias
4781-4100 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-210t - Comércio varejista de calçados
6319-4/00 - Poftais, provedores de conteúdo e ouüos serviços de informaSo na intemet
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
73LL-4100 - Agências de publicidade
73L2'21A0 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/03 - Marketing direto
73ly0l99 - Outras atiúdades de puHicidade não especificadas anteriormente
7420-0102 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
7420-OlO4 - Filmagem de festas e eventos
7490-UOS - Agenciamento de profissionaís para atividades esportirns, culturais e artísticas
7732-2102 - Aluguel de andaimes
7739-0103 - Aluguel de palcos, coberfuras e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739'0199 - Aluguel de outras máquinm e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente, sem operador
8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
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Cláusula Quinta
O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

Gláusula Sexta
A Administração da empresa é exercida pelo empresário TULro DTEGGo GUTMARÃES DA srlvA

Cláusula Sétima
o(s) administrado(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(âo) impedido(s)
de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, oú
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que têmporariamênte, o acesso a
cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrêncÍa, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava
Fíca eleito o foro de Buriti Bravo - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O insbumento desta alteração, será assinado em 1 üa destinada a registro e arqulvamento na Junta
Comercial do Estado do Maranhão.

Teresina - PI, 25 de julho de 2O22.

TULIO DIEGGO GUIMARÃES DA SITVA
Empresário

900f-9/01 - Produção teatral
9001-9/02 - Produção musical
900f-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados
anteriormente
9319-U01 - Produção e promoção de eventos espoítivos
9329-8/01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
9329-8/99 - ouü-as ativldades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

Cláusrla Quarta (arL53, lll,F, Decreto no 1.6O0/96)
A sociedade empresaria iniciou suas atividades em 30/11/2009 o prazo de duração é por tempo
indeterminado.
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ASSIT{ATURA ELETRON ICA

certiÍicamos que o ato da empre§a st'low TIME PRoDUcoES E EVENTOS LTDA Çon§ta as§inado digitaÍmente
por:

TDENTIFICAçÃO DO(s) ASSTNANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

42331599327 TULIO DTEGGO GUIMARAES DA SILVA

JUCEHA

CERTIFICO o REGISTRO â, Z9/O1/2022 17:03 SoE §. 202209X8813.
PRdlocoLo: 220918813 DÉ 26/07 /2A22.
cóoreo os rrERrrrcÀçÂo: LzzoggLl4:.z. ctÍpir DÀ sEDE: 1136162s000103.

§EOIÍ TIXE PRODIICOES E TVENÍOS LrÍ)À

cenros ÀltDRÉ DE r@RlEs pÊRErRt
srenrÍnro-emea

rw. €qrrÊ8ef àci].. mâ. gov. br
À '/êridade deslê docmento. sê ifrprês§ô, fica sulêttô à emprô\,âç1ô dê sua autêntieldadê hos rêspêctivôs portàis,

infomando seus respectivos eódigos de i,erífjcàÇáo.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA OE BURITI BRAVO

OEPARTAMENTO IMOBILIÂRIO E DE TRIBUTAÇÂO

CNPJ: 0ô0521380001 1 0

AI,VAR,\ DE I,OCAI,IZA AO E FUNCIONAMENTO
Nc do Alvará: 11Ot2022 ExercÍcio: ZOZI

lnscÍlção ltunlctp8t: ooot 34 Valldade: gfiAZOn
ConI,IbuInTC: SHow TIME PRooUcoEs oE EVENToS LToA

Nomc Flnllslt: SHOW IIME PROOUCOES

cpF/cNpJ:11361625000t03 Rc/tnlcrlçioEst.dual:123236g00
Endcrcço: RUÀ DA BANDEIRÂ. 794 . CENTRO

CEP: 65685000 comptlm.nto: SALA A

Aüúd!dü6

Horárlo d! Funclonamento
Írlclo dÊ Sêlnâm Sábado

Dea: 08:00:00 Àé: t7:m:00 D.t: 08:00:00 Atá: i7:0O:00
Domlngo Fêíado

Dar: 08:00:00 Até: í2:00:0 Oa3: oB:m:O{ Aó: l2:ür:m

Uontlgír â da{nrodaeam da Írdaioaa â odrra ..fun aa lcírfDí&fur
Pdr& FlvrdoÍÉ dô coílLúdo. qrfo. !.íqEa lr, úí..r'laÍâo n. tÍiaírnt
&arri.s d, pôliri,.th

^eGídún 
nto & arp!çú. Í|.ís írrtt 5.dc. .rcdo.rn !!kr.ro. d. cd xl6çao

MrlclinO dírlio

Ouraa aür5úa. da badôdr nào .rpaclcaúa ardrtrhiü

^ü/k 
adc. dr p.odr,çáo da totogr.ffâa aâÉ.. ê a.àínútn.s

Fih5gãrr da íralrs a ãrrttoô

^b!ud 
Ô Ín,yür. rn.ttaiLoa a .psaho6 d. Uso doínódico r p6soal; nrür,tl.|üqa ,rrraat|ia

At gud &.rú.in.r
Arrgud rrâ pãrco3. coà.,lurG a ot a3 asilrraa ara l,!0 taínloa&to, oÍeeto rndrtínâr

AlÀrire&a d. 3orot âçãor&lt nhãçáo
Sdüços do *ab.montos CráÍ,co!
hC.hÍio d! p.inák grbildliÍtG

Obslrvaçóâ.:

lnsc. lmobiliarío: Area Utilizada: 0m2
Pêlo documcnlo dê rnecadação d.tado de 1?lOEl2O22 retêrcntê a Taraa dê

Licença e veílricaçáo Flscal para LocalizaÇáo do seu ôstabalecimenlo durante o eiãrcicio
acim, reíerido, coníorme o Código TributáÍio de BURmt BRAVO, Let nr S89/20i6.

Drlr dc Aborlur!:

30/Í 1t2009

EURITI BRAVO. MÀ 1?1oi,12022

v*í,l[.k,H*
PoÍtarlai 043/2022

Codigo d6 Validaçáo

81S8il82AB7r59CAS

EsrE ALvARÁ DEvERÁ sER AFtxADo EM LocAL vlstvEl À HscALEAÇÂo DA
PREFEITURÂ MUNICIPAL E RENovADo ANUALI/IENTE

E
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FACIL

TNSCR|ÇÃO rsrnDUAL: 1 23236800
Nome / Razão Social: SHOW T|ME PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ:'1 1.361.625/0001-03

Endereço: RUA DA BANDE|RA, LARANJETRAS cEp: 6s685000 no município de Buriti Bravo/
Alividade Principal: 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

Atividade(s) secundária(s) 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos, 73iz-2too - Nenciamento de
espaços para publicidade, excêto em veículos de comunicação, 93í9-.1/0í - produção'e promoçáo de
eventos esportivos, 9329-8/01 - Discotecas, danceterias, saiões de dança e similaràs, gob1-g/01 -
ProduÉo teatral, 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança, 772g-2t02 - Alúguãt o" ror"i",
utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumento! musicais, 4lzoiioo - construção de
edifÍcios, 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares nao especificadàs
anleriormente, 8230-olo1 - serviços de oBanização de feiras, congressos, exposiçõeé e festas, 6319-4i00
- Portais' provedores de conteúdo e outros serviços de inÍormaçãdna intemêt, g0í1-1/01 - Ati;dades dê
liOitgncia e segurança pivada,742o-0t02 - Atividades de produção de fotografias aereàs e suümarinas,
7311-4/00 - Agências de publicidade, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinãs e equipamenios comerciais eindustriais não especificados anteriormente, sem opeiador, 1822-glgg - §erviços aà ácáfãmántos grancos,
exceto êncadernação e plastiÍicação, 9001-9/0s - produção de espetáculos dê rodeios, vaquejadaàe
similares, 7732-2102 - Atuguet de andaimes, 7319{i99 --out."s aiividades oe puutüioãae Àão'-
especiticâdas anteriormente, 179?-2101 : comércio varejista de calçados, 478i4/00 - comércio vârejista
de ãrtigos do vestuário e acessórios, 4lsg-1to2 - Montagem e desúontagem oe anoaimes À áutras
estruturas temporárias, 9001-9/02 - Produção musical, 7739-O/0S - Aluguel de palcos, cobêrturas e outras
estruturas de u§o temporário, exceto andaimes , 4329-1101 - lnstalaçáo-de painéis publicitários, Z4g0-1l05 -
l.Se.ncillleJtLo_-d^e 

profissionais para atividades esportivas, culturais e artístioas, 73i9-0/03 - Marketing
direto, 9329-8/99 - outras atividades de recreação e lazer não especificedas anteriormentB

são Luls, se)«a, 29 de julho de 2022

Código de Autenticidade: XDLNGSDW

Obserraçáo: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo pópío conuibuinte cddastrado. Não
ralem como certidão de sua efeüya existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a

lidade tributária derivada de com ele ustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

r!rrp.:/rl,l'Ú!..Ú!p,e6Êrif,.E.98Íb,r.igí.;l&,E-.e/iàp.ili@odcro/rjpô_áty*êtcto.t_otê.allo§,€l',l,a}/@J,,oao@1o,l.r''\Eiazoc3ao§tt
l,t2
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MINISTÉR|o DA FAZENDA
Secrêtariâ da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Hacionãt

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBÍTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
AT]VA DA UNIÃO

Nome: SHOW TIME PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
CNPJ: í1.361.625/0001-03

certidão emitida gratuilamente com base na portaria conjunta RFB/PGFN no.Í.7sí, de 211012014.
Emitida às 16:00:38 do dia 01lO7 t2022 <hota e data de Biasítia>.
Válida aÉ 2An212O22.
Código de controle da certidão: 78F4.40C9,6946.í í 2Z
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acima identificado que vierem a ser apuiadas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relaüvas a crédtos tributários administrados pefa slciátàri,
da Receita Federar do Brasir (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da uniao ioaul luntá a
Procuradoria-Geral da F azenda Nacional (pGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e íundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere€e à situaçãã oo
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange^inclusive as contribuições sociais právistas
nas alÍneas'a'a 'd'do parágrafo único do ãrt. .11 da Lei no A.212, dê 24 de julhode 1991.

A aceitaçâo desta certidáo e§tá condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb. gov. br> ou < http://www. pgfn.gov. bÊ.

ü
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CERTIDÂO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRABÀLHTSTAS

Nome: SHOIÂ] TfME PRODUCOES
CNPJ: 11. 36]-.62510001-03
Certidão n" : 20157949/2022
Expedição: AL / 07 / 2OZZ, às
Validade: 28/1-2/2022 180
de sua expedição.

DE EVENTOS LTDÀ (MÀTRrZ E FrLrArs)

16:03:24
(cento e oitenta) dias, contaclos da data

v

certifÍca-se que snow rrME pRoDucors DE EvENEos LTDÀ (MÀTRrz E FrLrâ,rs), inscrito (a) no CNPJ sob o no 11.361 .6251A001_03, NÃo CONSTA comoinadimplente no Banco Naciona] de Devedores Trabal_histas.certidão emitida com base nos arts - 642*A e gB3-A da consolidaçãodas Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 72.440/2oLL e13.467/2017, e no Ato O|/ZOZ2 da CGJT, de Zt de janeiro de 2OZZ.os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do TrabaIho.
No caso de pessoa juridica, a certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estaber-ecimentos, agências ou firiais.A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal superior do Trabarho naInternet (http : / /www. tst . j us . br) .
Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀÇÃO TMPORTAI{TE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessári-os à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrígaçõesestabelecidas em sentença condenatória t.ransitada em julgado ou emacordos judiciais t,rabal-histas, inclusj-ve no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorárlos, a custas, aemol-umentos ou a recol-himentos determinados em 1ei; ou d.ecorrentesde execução de acord.os firmados perante o Ministério púb1ico doTrabalho, comissão de conciliação prévia ou demais titulos gue, pordisposição 1egaI, contiver força executiva.

: t:nrl
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Cerúificado de Regularidade do T'GTS - CRF

11.361.62510001-03
SHOW TIME PRODUCOES DE EVENTOS L'TDA

RUA DA BANDEIRA 794 SALA A / CENTRO / BURITI ERAVO / MA / 65685-000

Inscrição:
Rãzão Social:
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036, de ll de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acimã identiflcada encontra-se em situação regular peranie õ
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certificado não servira de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27109 I 2022 a 261 tO/ 2022

Cêrtificâção Númeroi 20 220927 O t33287 1 1 9BO S0

Informação obtida em 13/10/2022 11:01:45

A utilização deste certificado pâra os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidãde
no site da Caixa: www.calxã.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIO
No Certidão: 145233122 Data da OAl08l2O22 10:15:30

tnscriçãoEstadual: 123236800 CPF/CNPJ:11361625000103

Razão Social: SHOW T|ME PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA DA BANDE|RA, 794 SALA A CEp:65685000 - LARANJEIRAS
-.tlêfonê: (99)35721769 Município; BURIT| BRAVO UF: MA

Certificamos que, após a rcalização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1gt12t2oo2 e disposto no artigo 205 da lei
no 5.172, de 25 de outubro de í966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identiícado' Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas gue
venham a ser apuradas e náo alcançadas pela decadência.

Validadê da Certidão: í20 (cento e vinte) dias: O6t12lZO22.

A autenticidade dêsta certidão deverá ser conÍirmada no endereço:
httP:íPortal'sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em leguida em ,Validação de Certidão Negativa'. Débito'.

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

=i§*.;

Data lmprossãot 1Al1Ol2A2210:57:29



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍUDA ATIVA

No Certidão: 055754122 Data da 0A10812022 í0:16:'10

lnscriçãoEstadual: 123236800 GPF/GNPJ:í1361625000103

Razão Social: SHOW TIME PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA DA BANDEIRA, 794 SALA A CEP: 65685000 - LARANJEIRAS

,,ÍeÍone: (99)3572í769 MunicÍpio: BURITI BRAVo UF: MA

CertiÍicamos que, após a Íealizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

Íorma do disposto do artigo '156, da lei n" 2.231 , de 29h2h962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) náo constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validado da Cortldão: 120 (cênto e vintê) dlas: 0AnA2022.

A autenticidade desta certidão deveÉ ser conÍrmada no endereço:
httpJ/portal.seÍaz.ma.gov.br/, clicando no item 'Certidõesn e em seguida em 'Validaçáo de Certidão Negativa
de Dívida Ativa'.

CERTIDÃO EMÍTIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressão:, 13l1O|2OZ2 10:58:34
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Emissão: 1311OnO2211t25:24 Velidade:

Número/Controlê da Certidáo: 3FE00F62BÍ7íC202

10to2no23

CPF/CNPJ: í13ô1625000103

CEP:

Usuário: MARLIo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DíVIDA ATIVA

9:11t191'P" 
quê, ap^ó^s a realizaçáo_das consuÍtas procedidas no sislema deste Departamento e na Íorma dodrsposto do artigo 506 da lei Complementar N! 589/2016 de 23/11/2016 (código iributário Municípal), bemcomo prescreve o artigo 205 da lei n! 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Naciónai1, não

constam débitos inscritos na DÍvida Ativa, em nome do suieito passivo abaixo ideniiÍicado

Cadastro:

Contribuinte

Endereço:

Baino:

Complem:

Cidade:

PREFEITURA DE BURITI BRAVO
MUNICIPIO DE BURÍTI BRAVO

PRAÇA R|TA DE CÁSS|A ATRES CO|MBBA, N! S/N _ COHAB

CNPJ: 060521380001i0

000268 Bc/lnscÍ. Estaduat:

SHOW TIME PRODUGOES OE EVENTOS LTDA



í:lp

Emlssáo: 1g10l2Ít2211tÉt24 Validade

NúmeÍo/ContÍole da Cerlidáo: 3F8I!OF62E17íC202

PREFEITURA DE BURIT! BRAVO
MUNICIPIO DE BURÍTI BRAVO

PRAÇA RITA OE CÁSSIA AIRES COIMBRA, N' S/N . COHAB

CNPJ: 060521380001 t 0

10to2no2? UsUáTio: MAFLIO

CERT|DÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS MUNICIPAIS

O Departamento lmobiliario e de Tributaçáo da PreÍeitura Municipal de BUBITI
q!4VO, a rêquerimento da pessoa interessada SHOW TIME PHODUCOES Oe EVENTOS lfOe,
CERTIFICA para os Íins que se Íizêrem necessários, que a pessoa jurídica/fÍsica a seguir rêíerenciada não
registra débitos para com os coÍres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÂO
valida até o dia 1010212023, ressafuando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos,
lributários ou não, constiluÍdo anteÍiormente a esta data mesmo durante a vigênóia desse prazo.

Cadastro:

contÍibuint6;

Endereço:

Bairro:

Comp16m:

Cidade:

000268 Rc/lnscr. Estadual

SHOW TIME PRODUCOES DE EVENTOS LTOA

oPF/CNPJ: í1361625000103

CEP:



-â--rm T h
POOEF JUOrcIARIO OO E3ÍÂDO OO HÀRÂNHAO

corr.g.rlon. c.í.1 dr Julliç,
v.rr uhlc. d. BuÍttl Bravo

CERTJUOONE.VNgB . ?22022
Ctuqo de vãldaçào 993^46F758

Número da guia. 22062201001 306754.

Fórum Bunti Bravo-MA
Secretaíia Judicial da 1. Vara - Comarca de Buriti Bravo-MA
Rua Joaquim Aires No 315 - Centro - Buriti Bravo-MA - CEp 65.6gb-000
Fone: (99) 3572-1820. E-mail: varal_bbra@tjma.jus.br

CERTIDÃO ESTADUAL. PRIMEIRO GRAU
FALÊNCn OU RECUPERAÇÂO .rUO|Cral

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerrmenlo de
pessoa interessada que. dando busca nos sistemas de Consulta cjo Tribunal de
.justica do Estado do MaÍanhão (Themis PG, PJE e SEEUi desla Côroarca, neles
verr{rôuei até a present-e dala l}l}Íi12022. às 10:0-5 horas. NAO CONSTAí? distribu.çáo
dE AbÔES DÉ FALÊNCIA OU RECUPERAÇAO JUDICIAL CONITA, SHOW TIME
PRODUÇÔES E E\/ENTOS LTDA. inscrita no CNPJ sob no. í1.36í.625/000143.
CERIFICO íinalmente que a Secretaria de Diskibuiçáo e a Única existente na
ContaÍca de Buriti Bravo-MA. O reÍerido é verdade e dou íé. Dada e passada a
presente Certidâo na Secrelaria de Distribuiçáo a meu cargo, no Fórum Juiz Regino
Àntônio dê Carvalho nesta cidadê de Buriti Bravo, Estado do Maranhão. Eu, Sebastlana
Bandeira Torres Santiago, Secretária Judicíal, mat.: 191940, consulteÍ. digiter.
subscrevo e assino digitalmente.

Ato Judicial Oneroso. Foi pago o valoÍ de 56,72. guia 22.062.20Í.001.306.754{,

OBSERVAçÃO:
1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade
deverá ser conferida pelo interessado e deslinatário.
2- Esta certidão terá validade de sêssenta (60) dias (aÍt. 198 do Código de Normas da
CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial
Eletrônico, sem Íasuras e medianle assinalura eletrônica do servidor (art. í99 do
Código de Normas da CGJ c/c art.7o da Resolução -GP n' 3812022).
3-Esta certidão foi expedida nos termos da Resoluçáo -GP n" 3812022 e a
autenticidade do Selo de Fiscalização ElêtÍônico Judicialserá objeto de conÍerência por
qualquer interessado. que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos
íesoectrvos atos oraticados no sitio elêtrÔnico do Tribunal de Justiça do Maranhão por
meio do Ink httpi://selos.tima.ius.br, mediantê o preenchimento do código de validação
do selo ou alravés de aplicativo leitor dê QR Code'

iI;
)ttl

CÊRTJUDONE.VNBB - 22ã22 
' 
CoÚgo 9S3À46Fr58
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TJ].:A
PODER JUDrcIÀRlo OO ÉSIAOO OO T'ARA HÁO

CoíÍegadoía Geírl d. Jultlç.
Vríâ t,niêa do gurlti grayo

SEBASTIANA BANDEIRA TORRES SANTIAGO
Secretárra Judicial de Entrância lnicial

Vara Única de Buriti Bravo
Makicuta 191940

OoqJÍÍrêolo â.srnâd,o EUR|It BRÀVO. 10108/2022 10 2t {SEBAS-nÀNA BÂNDE|RÂ IORRES SANI|ACOt

Elfu:.:.El
:Fi*'tr.
ffi§
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Empresa: Show Time Producoes de eventos Ltda
CNPJ: 11.361.625/0001-03 tE: t 23236800
Local Rêgistro: Junta Comercial Oatã Rcgistro: 30/11/2009
Rua: RUA DA BANOEIRA N! 794, SALA A BaiTTo: LARANJEIRA

Pêrlodoi 1212021

Núrnaro Registro2 21 200691 77 2
CEP: 65.685.000 BURITI BRAVO - MA

NIREi 212o06s1772

ATIVO

CIRCULANTE

DISPOiIIBILIDADES

BA COS

Banoo C/ Movimento

ESTOQUES

ESTOOUE DE IIERCAI'ORIAS

Eíoquê MeÍcadoriã/SeNiços

Contas Rê.b. Divêrs. Clisntês

ATIVO NÀO CIRCUL }{TE

I OBILIZAOO . ATRIZ

\/ t oBtltzaDo

lmóvêis - Prédio Móveis ê l..ltercílloslnstalações

PASSIVO

CIRCULANÍE

FORNECEDORES

FORIIECEOORES NACIONAIS

FORNECEDORES GERAIS

Ouplicâtas a Pag6r

OBRIGAçÔES TRIBUTARhS

IÍÚPOSTOS RETIDOS A RECOLTIER

ISS Retido â Recolherv pmmôxro r-Íoutoo

CAPITAL SOCIAL

CAP]TAL SOCIÂL REÂLIZADO

Capilal Social Realizádo

Oe exeÍcicio anteíiores

RESERVAS

REsuLTAoo Do ExERclcto

LucÍo do Exercício

ATIVO

PASSIVO

537.262,79 DB

428.395,79 DB

183.766,79 DB

183.766,7S DB

í83.766,79 0B

244.629,00 DB

244.629,00 DB

193.405,00 DB

51.224,00 DB

í08.867,00 DB

í08.667,00 DB

10E.867.00 DB

'10E.867.00 DB

537.262,79 CR

5.'t05,3 CR

8.334,00 CR

8.334,00 CR

'129,00 DB

E.463,00 CR

3.228,67 DB

3228,67 DB

3228,67 DB

532.157,46 CR

377.í87,00 CR

377.187.00 CR

200.000.@ cR

í77.t67,@ CR

rí.970,46 CR

't54.970,46 CR

154.970, CR

Buriti Bravo, 31 dê de 2022

BALAN PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 II2I2O21
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Emprêsa: Show Time Producoes de eventos Ltda
CNPJ: 11.361.625/0001-03 tE: 123236800
Local Rêgistro: Junta Comerciâl Data Rsgistro: 30/i 1/2009
Rua: RUA OA BANDEIRA NO 794, SALA A BaiTTo: LARANJEIRA

Periodo: 1212021

Núrnero Ragistro: 21 2OQ69177 2
CEP: 65.685.000 BURITI BRAVO - MA

NIRE:21200691772

DANILO FRANCISCO PEREIRA LOPES
CONTADOR
CRC: 012854/0
CPF:0.17.440.133-25

TULIO DIEGGO GUIMARAES DA SILVA
SÓCIo ADMINISTRADoR
CPF: 023.315.993-27

BALAN PATRIMONIAL ENCERRADO EM 3111212021
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Empresa: Show Time Producoes de eventos Ltda
CNPJ : 1 1 .36 í .625/0001 -03 lE: 1 23236800
Local Registro: Junta Comercial Data Registro: 30/11l2OOg

Período: O1l2O21 à 1212021

Número Registro: 212A0691772
Receitas Brutas

Receita de Serviços

(. ) Dêduçôes

( - ) Custot
(. ) Despesas conr Vcndas

( - ) Despesas Financelras

Receitas Financeiras

( - ) Despesas AdÍninistratiyaa

(-)DespcsasGerals
( - ) Outras Despesas Operacionais

lmpostos e Taxas Estaduais

DAS - Simples Federal

Receltas não Operaclorrals

( - ) Decpesar nüo Opencioneis
( - ) knparto de Renda

{ - } CortribuÍgão Social
-RE - RESULTADO DO EXERCICIO

161.433,55 CR

21,89 DB

6.441,20 DB

16í.433,55 CR

6.463,09 DB

Buriti Bravo, 31 de Maio de 2O22.

DANILO FRANCISCO PEREIRA LOPES
CONTADOR
CRC: 0128541O
CPF: M7.440.133-25

TULIO DIEGGO GUIMARAES DA SILVA
SÓCIo ADMINISTRADoR
CPF: 023.3í5.993-27

D DO RESULTADO DO to -2021
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SE DE DEMONSTRA ES CON E!S

Empresa: Show Time Producoes de eventos Ltda
CNPJ: 1 1.361.625/0001-03 lE: '123236800

Local Registro: Junta Comercial Data Rsglstro: 3Ol11l2OO9

Periodo: 1 12021 a 1212021

Número Registro: 21 20069177 2

Índices de Liquidez

Índice dc LiquidGz Gêral
ILG = (AC + RLP)/(Po + ELP) = 0,00 / 0,o0 = 0,00000
[ndice de Liquidez CoÍrêntê
ILC = Ac/Pc = 0,00 / 0,00 = 0,00000
índice de Liquidez Seca
lL§ = (Ac - EyPc = (244.629,00) /0,00 = 0,00000
índice de Liquidez lmediata
lLl = D/Pc = 0,00 / 0,00 = 0,00000
lndice de Sotvência Geral
ISG = AJ(PC + ELP) = 543.854,88 / 0,00 = 0,00000

Índices de Estrutura do Ativo

Índice de Partiêipâção do Dlsponível
IPD = D/AC = 0,00 / 0,00 = 0,00000
'idlce dê PaÉicipação dos Estoques

\trE = E/AC = 244.629,00 lO,O0 = 0,00000
índice dê Participação do Ativo Circulante
IPAC : AC/A = 0,00 / 543.854,88 = 0,00000
Índice de PaÉlcipação de Credoros
IPC = F/AC = 0,00 / 0,00 = 0,00000

Índices de Estrutura do Passivo

índice de Variação dos Recursos Próprios
IVRP = PL AtuaUPL Anterior = 535.39í,88 / 377.187,00 = 1,41943
Índice de Débito
lD = (PC + ELP)/A = 0,00 / 543.854,88 = 0,00000
índice de Participação do E.L.P.
IPELP = PL/ELP = 535.391,88 / 0,00 = 0,00000
Índlcr dc Partlctpação Exiglvel Totâl
IPET = PL/PC = 535.39í,88 / 0,00 = 0,00000
Índlce de Partlclpação do Passivo
IPP = PL/P = 535.39í,88 / 543.854,88 = 0,98444

Índices de Capital de Giro

Gapitalização
C = (PL - 100/A = 53.539.1 88,00 / 543.854,88 = 98,44389
lmobilização do Capital Próprio
lC = (AP ' 100)/PL = 0,00 / 535.391 ,88 = 0,00000
Volume dos Recursos Aplicados a CuÉo Prazo
VRACP = CG/AC = 0,00 / 0,00 = 0,00000
Liquidêz dos Recursos Próprios
LRP = CG/PL = 0,00 / 535.391,88 = 0,00000

Índices de Endividamento

Fx SiíBma§ - hdice6 ConrabeÀ - Moddo 001

índice de Capital de Terceiros
1ç1 = (PC + ELPyPL = 0,00 / 535.391,88 = 0,00000
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Empresa: Show Time Producoes de eventos Ltda
CNPJ: 11.361.625/0001-03 lE: 123236800
Loeal Registro: Junta Comercial Data Registro: 30/11l2OOg

Período: 1DA21 a 1212O21

Número Registro: 21200691772

índices de Rentabilidade

índice de Giro do Ativo
IGA = RV/A = 0,00 I 543.854,88 = 0,00000
ltlargem Operacional
MO = LU ou PR OperacionallR = 0,00 / 0,00 = 0,00000
Rentabilidade do Ativo
RA = LU ou PR Exercício/A = 158.204,88 / 543.854,88 = 0,29090
Rentabilidade do Patrimônio Líquido
RPL = (LU ou PR Exercício * 100)/PL = 15.820.488,00 / 535.391,88 = 29,54936
índice de Receitas sobre Despesas
IRD = RID = 0,00 / 158.204,88 = 0,00000

índices de !ndependência Financeira

índice de lndependêndia Financeira
llF = PUA = 535.391,88 I 543.854,88 = 0,984í1

DANILO FRANCISCO PEREIRA LOPES
CONTADOR
CRC:012854/0

CPF:047.440.í 33-25

TULIO DIEGGO GU]MARAES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADoR

CPF: 023.315.993-27

FX Sistemss - lndices ConÍaheis - Modelo
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especialde Desburocralizaçâo, Gestão e Govemo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

Página 6 de 6

ASSIhIATURA ELETRÔN ICA

CertiÍicamos que o ato da empresa Sl'lOW TIME PRODUÇOES E EVENTOS LTDA consta assinado digitalmente
por:

TDENT|F|CAÇÃO DO(S) ASSTNANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02331 599327 TULIO DIEGGO GUIMARAES DA SILVA

04744013325 DANILO FRANCISCO PEREIRA LOPES

JUCEl.{A

CERTITICo O REGI§TRO ar 3l/gíl2Ú22 12:19 SOB tt" 2O22O67O23a-
PRcrocoLo: 220670231 DE 3O/O512O22.
cóoreo os rrrnrrrcÀçÃo: tzzo6g2t3e1. cspü DÀ SEDE: rt36L6zsooo1o3.
NIRE: 212006917?2. coH EEEItos DO REcrsÍRO ÉH: 26/A512022.
sEor rrr@ FRcrDoÇôEs E rvBrtlros LmÀ

RICÀRDO DI!ÍIZ DI.l§
srcnrtánro-crmr.

ffi . qrrâêa:Éacil. ne. gw, br
À ',alidàdê deste dôcmentô. sê 1üpÍessô, fica sujeito à cfftprotaçeo de suà Àutêntj.cldàdê nog ,espêctlvos portàis,

infômancio seus respectivos côdLgos de verifiÇacáo,



T'MEPROI}UCOES EEVENTOS LÍDA

TERUODE ÀBERTURÀ

BUFITI BRÀVO, I DE JÀNEÍRO DE 202I.

Página 'l de 5

coNTÉM ESTE coNJUNTo DE popl.Íur,ÁRros 4 (euÀ?Ro) por,HÀs NUMERÀDÀS uEcÀNrcÀt{ENTE DE I (w) À
4 {ouÀTRo), E sERvrRÁ DE LrvRo DrÁRto NUM. 4 (ouÀTRo) DÀ FlMpREsÀ sHow rrME pRoDUcoEs E
EVENÍCS ITDÀ, !'IRMÀ ESTÀEELECIDÀ N A R IJ À DÀ BÀNDEIRÀ, 

'94 
SÀLÀ À LÀMNJEIRÀS, NESTÀ CIDÀDE

DE BURITI BRÀVC/IIÀ CEP; 656850ô0, REGISTRÀ§À NÀ JUNTÀ COMERCIÀ! Dô MESMO ESTÀDO SOts O NIÀtl
NUM.21200691?72 poR DEspÀclio IJE J0/rrl2009 E No cÀDÀsrRo NÀclolrÀL DE pEssoÀs JURÍDrcÀs Do
MrNrsrÉRÍo DÀ EÀZENI» {c.N.P.J,) 11351625000103, E rNscRÍÍo NÀ sEcRErÀRrÀ EsrÀDuÀ! soB o NUM,
1232368C0,

coNFoRuE DETERMINÀ À INSTRUçÂo NoRuÀTIv.\ DREI/SGL]/ME No 82, DÉj 19 DE EEVERE]Ro DE 2o2!,
DECLÀRÀUOS OUE O PRESENTE LIVRO ENCONTM-SE TOTÀLMENIE ESCRITURÀDO, DE ÀCORDO COM }.
DOCUMENTÀÇÁO QUE NOSFOI ÀPRESENÍÀDÀ.

O PRESENIE VÀI ÀBÀIXO ÀSSINÀDo PELo coNT.qDoR (À) REsPoNsÁvEI, o sR. EANIIJo FRANc]sco PEREIRÀ
LOPES REG.ISTRÀDO NO C.R.C.-pI SOB O NUM. 012854-0, REGISTBÀDO (À) NO C.p.E. SOB O NUM. 017.440.13-3-
25-

TULIO DIEGGO GUIUÀRÀES DÀ SILVÀ
sócro ÀDt rNIsrRÀDoR
cPE:023.3i5.993-27

DÀNILO T'RÀNCISCO PEREIRÀ LOPES
CONTÀDOR

c.R.c - Pr 012854-O
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Shortr Time Producoos e eventos Ltda
Diário 4

Vlr ÍláhltÀ Vlr l1"ó.llrír
lD - Desc. His, Padrão . Documento Conta

?í300,00

2í,89

7í,300,00

12S,OO

íEO. SALOOS DE ABERTURA DE BATANçO. -
í80 - SALDOS DE AAERTURÂ DE BAtÁÍ',tÇO - -
í8í - SALDOS DE ABERTURA DE BAt tlço - -
181 - SALDOS DE ABERTURA DE BArÁl.rçO --
182. SALDOS DE ABERTURÂ DE BALANÇO..
1E2. SALOOS OE ABERTURADE BALANÇO -.
183. SALDOS DE ABERTURÂ DE BALANÇO..
í83 - SAIDOS DE ASERTUM DE BALANçO . -
184 - S,ÀLDOS DE ABERTURA DE B TANçO - -
16,í. SALOOS DE ABERTURÂ DÉ BALANçO. .
í85. SALDOS DE ÂBERTURÂ DE BALANÇO . -
185. SALOOS DE ABERTURA DE BALANçO. -
186 - SALDOS DE ABERTURA DE BALANçO -.
18ô - SALDOS OE ABERTURÂ DE AALANçO ..

*. 30r09ÍI02t

\r25 - ICMS diferchdaldo Ellquota -- DIF.ALIO-g/202t
í25 - ICMS difr.endal do allquota -- OIF.ALIO-9/202í

* 29/1UiN21
',21 - Outre O*pÉa3 - - 142'15$001
í2í - otírõ D66pGeE -. 14215$001

* nt12m21
120- RECOLHIMENÍO SIMPLES FEDERAL - Simplos Nacionat12i202í -
120- RECOLHIMENTO SIMPLES FEDERAL -Simpl.s Náclonâ|12202í -
19,I - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO -.
191 . ENCERRÂMENTO DO EXERCICIO. -
í92 - ENCERRAÀIENTO DO EXERCICIO . -
192 - ÉNCERRAMENTO DO EXERCICIO. -
,IO3. ÊNCERRAMENTO DO EXERCICIO - -
193- ENCERRAMÉNTO DO EXERCICIO - -
194 - LUCRO APURADO NO E)GRCICIO ..
í94.LUCRO APURADO NO E)GRCICIO. -

3.2.04.0í.000í
1 .1-0t -02.0oo1

Íotd Dlarlo .-.-----,,,-,..,
Tdlflrr|...-------.-

2.'í.02.01.000í
í.1.0í.02.000í

Td.l DLrlo .,..................,..
Tot.l onr.l.................--.-* ul12lm21

t77l1 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - í .
í7712 - lss R6tido - -
177T3 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. .1 .

í .'t .0 í .02.000í
2.1.04.01.00u
4.1.0í.02.0001

Tot l Dlárlo.................-..,.* 27112t?Ír21

17Uí - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 2 -
17En - lss Rdido - -
178/3. SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 2 -

't.1.0í.02.000í

2-'l.0,í.0í.(n(x
4.1.01.02.000t

Tot l Dlárlo..---...,.....-....* ut12tm21
79/í . SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. .3.

!í7sP - tss Rêüdo - -
179/3. SERVICOS PRÉSTADOS CF NF. N. - 3 -

1.r.0í.02.000't
2.1.(N.01.00(x
4.1.0í.02.000í

Tot l Dl&io *-...-.-..--..

1.1.01.02.000í

5.1.0r.02.m01
í.1.03.01.0013
5.1.0r.02.0001

1.1.03.01.0014

5.í.0í.02.000í
1.2.03.0í.0012

5.í.0í.02.m0í
5.1.0'r.02.mor
2.1.O2.O1.úO2
s.í.01.02.ü)01
2.4.01.0í.000í
5.1.0í.02.0001

2.4.01.0 t.0002
Tot l DláÍlo ---..-.-........
To{d Ílrnr.l ...--....---.-

3.2.04.01.0009
í.1.01.02.000í
4.1.0í.02.0001

5.'1.0í.02.0002
5.1-0í.02.0002

3.2.(X.0'1.000í
5.1.01.02.0002
3.2.(x.01.0009
5.1.01.02.0002
2J.02.05.0001

Tot.l DlÍio.......,...............
Told or.d.........--.,....,.

32.15i1,00

193405,00

51.224,00

í08.E67,00

8.4ô3,00

2ú0.000,00

177.187,0O

32.í54,00

193.i105,00

51.221,ú

Í 06.E67,00

E./ítX,,ü,

200.000,00

117.1A7,OO

7í.300,00 77í300,00

21

21

ã,$

129,00

2í,t0

í29,00 í28,00
í28,00 í29,00

í28.93í,64
2.631,26

131.562,90
í3í.562,30 í3r.562.90

1S.126.,{0

308,70
í5.,(35,í0

t5r35,í0 l5.rl3lt,í0

'11.146,4

2e4,71

í,1.,135,55

14.43ín5

6.111,20

í6í í33,55

2r,ES

6.441,20

í54.970,46

laíss,55

6.11't,20

í6í.433,55

2í,89

6.1/.'1,20

í 5/t,970,46

ritlrt lt
M
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LIVRO

Empresa: Show Time Producoes e eventos Ltda

Diário 4

Vlr fláhlta Vlr CródiÍrl
lD - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento Conta

DANILO FRANCISCO PEREIRA LOPES
CONTADOR
CRC:012854/0

TULIO DIEGGO GUIMARAES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADoR
CPF: 023.315.99i27



TIMEPRODUCOES EEVENTOS LTDA

TERMODE ENCERRÀMENTO

BURTTI BRÀVO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Página 4 de 5

coNTÉM ESTE coNJUNro DE EoB.MULÁRros 4 (euÀTRo) FoI.HÀs NU!.rERÀDÀS MECÀNÍCÂMENTE DE 1 (uM) À
4 (euÀTRo), E sERvrRÁ DE LrvRo DrÁRro NUM- .l (euÀTRo) DÀ EBPRESÀ sHolt rrME pRoDucoEs E

EVENTOS LTDÀ, FIRMÀ ESTÀBELECIDÀ N À R U À DÀ BÀNDE]RÀ, 794 SÀIÀ À LÀRÀNJEIRqS, NESTÀ C]D-qDE
DE BURITI BRÀVo/líÀ CEP: 65685000, REGISTRÀDÀ NÂ JUNTÀ CoMERCIÀ1 DO MESMo EsTÀDo soB o NIRE
NUu.2120069r??2 poR DESpÀcno DE 30/11/2009 E No cÀDÀsrRo N-\croNÀL DE pEssoÀs ,JURÍDrcÀs Do
MrNrsrÉRro DÀ EÀZENDÀ (c.N.p.iI.) 11361525000i03, E rNscRrro NÀ sEcRE?ÀRrÀ ESTADUÀ! soB o NUM,
123236800 -

coNloru4E DETERMÍNÀ À INSTRUçÂo NoRM}-TIVÀ DREÍ/SGD/UE N.82, DÉ T9 DE !.EVEREIRo DE 2021,
DECLÀRÀMOS QUE O PRESENTE I-IVRO ENCONTRÀ-SE TOTÀLMENTE ESCRITURÀDO, DE ÀCORDO COM À
DocuuENTAç.\o eua NosFor ÀPRESENTÀDÀ.

o PRESENTE VÀI ÀBÀÍXo ÀssINÀDo PEIo coNTàDoR(À) RESPoNSÁVEL, o sR. DÀNILo FRÀIIcIsco PEREÍRÀ
LOPES REGiSTPÀDO NO C-R.C.-Pi SOB O NUU. 412954-Ot REGISTRÀDO (À) NO C-p.F. SOB O NIJM. 04?,440.133-
25-

TULIO DIEGGO GUÍMÀÀ,ASS DÀ SILV.\
sócro ÀDMlNIsrRÀDoR
cPF:023-315.993-21

DÀNIIO FRÀNCISCO PEREIRÀ LOPE5
CONTÀDOR

c.R-c - Pr 0r2854-O



Ceítificamos que o ato da empresa SHOW TIME
por:
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PRODUçÔES E EVENTOS LTOA consta assínado digitatmente

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SecÍetaria Especial de Desburocratização, Gestão e Govemo Digital
Secretaria de Govemo Digital
Dêpartamento Nacional de Rêgistro Empres€rial o lntêgraçáo

CPF/CNPJ Nome

02331599327 TULIO DIEGGO GUIMARAES DA SILVA

04744013325 DANILO FRANCISCO PEREIRA LOPES

ct frrlco I rúlEErcrçlo g 0L10612022 16:19 s@ r. zo22o672aa2-
Eror'ocolô: 220612112 8 Z7lOSl2O22. IIAI: 21200691,??2.
Sior rDc la@qçôús E Bviüloa LlDr

tl(ítuo Dràa Gi§IEIno toE§ tulo
gPqrEÍrrEr rErÀ NErNrrcrçIo

arD ttria, oLlo6l2o22
qa..rÍ.êll.!^.qDv.bE



lll

W
CNPJ: 06.052.138/0001 -1 0

,aü.íaoeg*

AIESTADO DE CAPACIDADE TÉCNrcA

Atestomos, poro os devidos fins, que o empreso SHOW TIME PRODUCOES DE

EVENTOS IIDA, inscrito no CNPJ sob o no 1 I .361 .6251@01-03 estobelecido no Ruo do

Bondeiro, no 794, solo A, boiro Loronjeiros, BuÍiti Brovo- MA, representodo pelo Sr. Tulio

Dieggo Guimorôes do Silvo, brosileiro, inscrito no RG n" 17597202001-5 SSP/MA e CPF n.

023.315.993-27, prestou serviços oo MUNlcíPlo DE BURITI BRAVO, eslodo do Moronhôo,

pessoo jurídico de direito público intemo, inscríto no CNPJ sob o n'06.052.138/0001-10,

com sede no Proço Rito de Cóssio Aires Coimbro, s/n, boiÍro COHAB em BuÍiti

Brovo/MA, consistente em PRESIAçÃO DE SERVTçOS OE ORGANIZAçÃO E IEAUZAçÂO

DE EVENTOS, PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÔES PREVISTAS DE SEREM

CONDUZIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLEA DO MUNICÍPIO DE BURTTI BRAVO/MA, SOb

o modolidode de licitoçõo PREGÃO ELEIRÔN|CO no Ol3l2O2l, dondo início o
execuÇõo dos serviços onexodos no plonilho oboixo no dio 2ó de novêmbro de 2021:.

Praçâ Ritâ de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

trT{.q GTNIIII

it Poinel de led completo (olto deÍiniçôol óx4rrF Resoluçõo Pl0 DIA 6

2 Poinel de led completo (olto definiçõol 8Xóm Alto Resoluçôo P6 DIA 6

3
Bonheiro químico medindo 2,30mt olturo, 120, de lorguro, l,20mt de
comprimento, tonque com copocidode de 227 LT, peso Íotol 75k9. DIA 100

4
Serviço dê Higienizoçõo de bonheiro químico, tonque com

copocidode de 227 LT, peso tolol 75kg UND 't00

5 Sonorizoçôo com o utilizoçôo de I hio elékico gronde porte- I dióÍio DIA 2

6 Codeiros de plóstico, com broço, cor brohco DIA

DIA

3000

30007 Codeíro de plóstico, sem broço, cor bronco

8

Decoroçôo com bolôes bexigo Tom.07 lotex contemplondo
fornecimento, montogem e desmontogem (qtde mínimo de

I 250bolões)
UND 12

9
Decoroçõo com Molho Ten§onodo contemplondo fomecimento,

monlogem e desmontogem (qtde mínimo:250m2 de molho) UND 5

l0 DecoroÇôo Temótico Tipo I - RÉVELLON IJND

UND

I

ll Decoroçõo Temótico Tipo l0 - DIA DAS CRIANÇAS il

t2 DecoroÇôo Temótico Tipo ll - NATAL UND ü

l3 DecoroÇõo Temótico tipo 2- Comovol UND ll

l1 Decoroçõo Temótico Tipo 3 - ANIVERSÁR|O DA CTDADE UND I

l5 DecoroÇõo Temótico llpo 4 - DIA DAS MÃES UND I

t6 UNO Ít

t7
TipoT-FESTASJUNINAS

Decoroçôo Temótico lipo 9 - SEMANA DA P

Decoroçôo Tem

UND it

l8
Meso com lompo em modeiro quodrodo ou redondo poro l0

lugores DIA 2ú



PREFEIruRA MUNIqPAI DE BU
CNPJ: 06.052.Í 38/0001 -1 0

3

t?
lluminoçôo de gronde porte polco/ protticóvel tomonho l0mxl0m

ou Geospoce poro eventos ocimo de 3000 pessoos em locois
obertos ou fechodos- I dio

UND 6

20

llumÍnoçôo de Médio porte Polco / Proticóvel tomonho de BmxSm
oté lOxl0m, poro eventos de IOOO o 3000 pessoos em locois oberlos

oufechodos- I dio
UND 6

62t
lluminoçõo de Polco / ProtÍcóvel tomonho

de oté 200 pessoos em locois oberlos
oté 8mx8m, poro eventos
oufechodos-ldio UND

22
lluminoçôo de Pequeno porle Polco / proticóvel Íomonho oté

8mx8m, poro eventos de 200 o 1000 pessoos em locois obertos ou
fechodos - I dio

UND 6

23 Boíos de contençõo M 3.300
24 Comorim polco bocktoge 4x4m- climotizodo DIA

DIA

6

25

Climotizodorês de pouco ruído (de 55 o ó4 decÍbéis de volume
móximo), movimenloÇõo de 4500m3/h, com regulogem de

intensidode do vento, com potêncio (do motor I l/4 CV - boixo I óOO
RPM - PoÍencio: 180 wotts e Motor 2 l/5 CV olto 3SOO RpA - potencio:

150 wotss poro ombientes intemos e extemos- I diório

20

26 Gerodor de energio de l80KVA-l dio DIA 6
27 Gerodor de energio de 260 KVA- I dio DtÂ 6

28

Polco gronde porte: locoÇôo de pobo em estruturo de oluminio,
medindo I óxl0m, com coberturo, fechomenÍo nos loterois e fundo,

piso com moderil topumes loterois e troselros, proteçôo coniro
dêscorgo elétrico, gride em eshuluro de olumínio box p30 l0x08x5mts

UND 6

29
Polco lipo modulor loxl0m em oluminio piso de modeiro e coberturo

tipo DUAS óguos, com dois proticóveis de 3,5m x 2,5m- I dio UND

Proticóvel/ polco fonodo de coÍpete no tomonho 4mx4m poro
solenidode em locois obertos e fechodos IJND

6

30 6

3l Tendo cúpulo lOxl0m (100m,) DIA 6
32 Tendo cúpulo 5x5m(25mr) DIA 6
5J Tendos l0mxl0m DIA ó
34 Tendos ómx6m DIA 6
35 Apoio ê Limpezo - I dióÍio com jornodo de 8 horos DIA r00

36

BÍigodislo: O seMço de bígodisto seró reolizodo por homens e/ou
mulheres que esteiom com comiseios identifícodoros cuio o obietivo

é monter o ordem e tronquilidode do reolizoçôo dos eventos
reolizodos pelo PreÍeíturo Municipol, otrovés do Secretorio de

Culfuro, reolizodo todo otendimento de emergêncio no sentido de
orientoçõo e conlrole de coos e situoçôes de pônico indicodo pelo

orgonizoçôo dos evêntos. (DESARMADO)- I diório de I horos.

DIA 100

37 Elelricisto - I diório com jornodo de 8 horos DIA 6
38 lluminodor - I diório com jornodo de I horos DIA 6
39 Locutor - I diório com jomodo de 8 horos DIA 6
40 Meslre de cerimônio - I diório com jomodo de 8 horos DIA 6

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA



CNPJ: 06.052.138/0001 -1 0
,toüqdoegú

41

Seguronço: O serviÇo de seguronço seró reolizodo por homêns e/ou
mulheres que eslejom com comisetos identificodoros cuio o objetivo

é monter o ordem e ÍÍonquilidode do reolizoçôo dos evenlos
reolizodos pelo Prefeituro Munícipol, otÍovés do SecretoÍio de

Culluro, reolizodo o controle de ocesso oo polco, comorins ou óreo
reservodos, recepçôo de evenios. {DESARMADO)-diório de 8 horos.

DIA 50

12

SonoÍizoçôo de eventos poro oté 200 pessoos em ombientes
fechodos ou oberlos, conlemplondo I meso de som com operodor,

coixos de som, microfones - I dio
UND 12

43
Sonorizoçô o de Gronde porte poro eventos ocimo de 3000 pessoos
em ombienles fechodos ou obertos, contêmplqndo meso de som

com operodor, coixos de som, microfones - I dio
UND 3

44
SonoÍizoçõo de Médio porle poro eventos de l0OO o 3000 pessoos
em ombientes fechodos ou obertos, conlemplondo meso de som

com operodor, cokos de som, microfones - I dio
UND 6

45
SonoÍizoçõo de Pequeno porte poro eventos de 200 o lOO0 pessoos
em ombientes Íechodos ou obertos, contêmplondo meso de som

com operodor, coixos de som, microfones - I dio
UND ô

16

Animoçôo musicol: show de Bondo musicol e/ ou Contor Solo de
RENOME REGIONAL, com otuoçôo o nÍyel nocionol com cd e ou dvd

grovodo, com excelente reperlório no estilo Íonó/oxé. Equipe de ,,

ossisteneis de polco" e músicos, donçodnos, conloÍes, guitono,
conhoboixo, bolerio , percussõo e leclodo, com bondos o serem

sugeÍidos pelo odministroçôo

UND 6

17
AnimoÇõo musicol: com bondos Locol Equípe de 'hssislenfes de

polco" e músicos, contores, guitoÍÍo, conkoboixo, boterio, percussôo
e teclodo, com bondos o serem sugeddos pelo odministroçõo.

UND 6

4 Bondo Morciol UND I

Certificomos, oindo, que os seMços forom prestodos sotisfotoÍiomentê, nõo existindo

em nossos registros folos que desobonem suo conduto e rêsponsobilidode com os

obrígoções proÍissíonois ossumidos pelo empreso supromencionodo.

Buritf Brovo/MA, I I de ogosto de 2022.

^$tn 
do.b ídro dleiàt F.. FEf,(ULEí

HERCULESDA BL::h'ffiiffi'ã."*"
RGd. t.&,tt ô 3.n{ - nfir, o.xtr +sILVA of^!,ú-v uqdúroln E

Nofi OEtÍÉ (ãnFr^OoâÀ.u-pr.6drt
LEIIE:0358571 8396 i;1i;plgr''t-+ur'"'*

o.n* ro,r oa.t 1 I5r5ú.t 3.orú

HÉTCUTES DA sITvA IEIIE
Secretório Municipol de Plonejomento, Administroçõo e Finonços

CPF n" 035.857.18G9ó

PÍaça Rita de Cássia Aires Coimbra, sln - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA



rondo poro o povo

AUTORTZAÇÃO

Em resposta da autorizaçáo da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - Ma, através do Termo de
Liberação Administrativa, autorizando a adesão a Ata de Registro de Preços n" 02212022, que tem por
ObJCtO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃo oE. 

.BT.,pRESA

ESPECIALVADA PARA PRESTAÇÃO ON SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTSS No
MUNICIPIO DE BURITI BRAVO - MA, e da empresa vencedora do certame SHOW TIME
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA cNpJ no n.36r.6zs7ooot-o:, objeto do pnrcÀó piírnONrco
N' 035/2022, eu Dhiego Pereira Morais, Prefeito Municipal Interiná de Sucupira do Riachão - Ma,
Autorizo a realização de processo de adesão ao registro de preços na forma de caiona por esta prefeitura,
conforme anexo I do oficio n" 13712022 GAB, para atender a necessidade da Seõretaria ir4unicipai
Turismo, Desporto e I'azer de Sucupira do Riachão - MA, Encaminhe-se ao Setor Competente para as

:-tÍevidas providências, cumpridas as formalidades legais.

Sucupira do Riachão -Ma,24 de outubro de2022.

Dhiego Morais
Prefeito Municipal Interino

Rua São José, N" 479, Centro - cEp: 65668{00 - CNpJ: 01.612.338/0001{7
Fone/far: (99) 3553- I 098/1 0 19

E-mail :prefeiturasucupiradoriachao@ gmail.com

rr
&
A§#
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SUC1JPIRA
DORüACI{AC}
Adminlstrondo poro o povo

AI,ITUACÃO pB, PROCf, SSO

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), autuo este
processo Administrativo que deu origem a presente adesão nas condições abaixo.

DA LICITAÇÃO:

o Processo Administrativo n" 427.417DA22
o Adesão no 1012022

r Modalidade: ADESÃO PREGÃO ELETRÔMCO N" A35/2022, ATA DE REGISTRo DE
PREÇOS N§ 022t2022

Requisitantes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER.a

rlo oBJETo DA r,rcrrAÇÃo;

I)escrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALÍZADA PARA PRB§TAÇÃO DE
SERYIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, YI§ANDO ATENI}ER AS NECESSIDADE§ DA
§ECRETARIÂ MUNICIPAL DE TURISMO, DE§PORTO E LAZER DO MUMCÍPTO »U
SUCUPIRA DO RIACNÃO - MA.

Jose Warlen Barbosa da Silva

Presidente CPL

Rua São .Io*é, N" 479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/10 19

E-mail:prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com



rondo poro o povo

Sucupira do Riachão -Ma,24 de outubro de2022.

A Seúora
Kayla Monic Rocha Moraes
Assessora Contábil

Senhora Assessora, solicitamos de V. Seúoria, Informagões sobre disponibilidade orçamentária e
rubrioa para ocorrÊr a presente despesa para CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PAIL{ PRESTAÇÃO ON SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER DO
MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA. Conforme processo anexo.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

c-4 ,Z(u ,/fo ,'9
Dhiego Morais

Prefeito Municipal Interino

Rua São.Iosé, No 479, Centro - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.338/0001ó7
Fone/fax: (99) 3553- I 098/10 19

E-mail:prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

rl
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Âo
pREFErro MuNrcrFAL DE sucuprRA Do RtAcHÃo - nm

Seúor Prefeito

Em req;§& ao pedido, inforaro a vsa §ria, qua âs desposas pma exwtryão do presente processoc.orrerÍlo porconta da seguirrte Dotação OrçamerártJ- 
*

F0NTE DE RECURS0§: Tesouro Municipar Exsrçíçio 2022,

09'01 - §ecretaria Municipar de Turismo, Deryorto e Lnzer
04.122"00I4"20s9.0000 ManurcnÉo do apoio as atividades crrrtunis
3.3.90.39.00 Ouhos scrviços dE Tcrçsiros - p.J.

Sucupira do Riachão - Ma, 2j de outubro de?AZZ.

Rrx §ôo Jr»é, 479, (:cnuo -CEP: .ÇNPJ:
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DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que edste dotação orçamentíria e disponibilidade financeira,
paTa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃo oe SERVIÇoS DE
REALÍZAçÃO OE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARTA
MUNICIPAL DE TIJRISMO, DESPORTO E LAZER DO MUMcÍpTo DE SUCUPIRA Do RIACHÃO
- MA, Na dotação abaixo descrita.

FONTE DE RECURSOS: Tesouro Municipal2022.

09.01 - Secretaria lVÍunicipal de Turismo, Desporto e Lazer
04.122.0014.2059.ü)00 Manutenção do apoio as atividades curturais
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - P.J.

.--.iem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Sucupira do Riachão - MA,25 de outubro de2022.

Atenciosamente,

o A
Dhiego Pereira Morais

Prçfeito Municipal Interino

Rua São José, N" cenrÍo - cEP: 65668{00 - CNPJ: 01.612.338/0001ó7
Fone./fax: (99) 3553- I 098/1 0 19

E-mail :prcfeituresucupiradoriachao@gmeil.com
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Sucupira do Riachão - Ma,25 de outubro deZAZZ

Ao Senhor
Miguel Arcanjo Silva Costa Júnior
Assessor Jurídico
Nesta,

§enhor Assessor, solicitamos de V. Senhoria, Informações sobre possibilidade jurídica de se
efetivar adesão à ata de registro de preço por outros órgãos ou entidadôs, instituto dênominado de
"CARONA" para ocolrer a presente despesa para contratação de empresa especializad a paruprestação de
serviços de realização de eventos, visando atender as necessidades da seçretaria muniLipal de furismo,
desporto elazer do município de Sucupira do Riaehão - Ma.

sem mais para o momento, reiteramos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

ê f
Dhiego Pereira Morais

Prefeito Municipal Interino

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJI .612.338/0001ó7
Fone/fax: (99) 355 3- I 098/1 0 I 9

E-mail :prefeiturasucupiradoriaehao@gmail.com
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PARECER JURIDICO

PROCESS O : 0427 .417 nA22

ASSUNTO: CONSULTA.- QLJESTIONAMENTO QUANTO A POSSIBILIDADE rUnÍOtCa DE SE
EFETIVAR ADESÃO À ATA DE REGISTRo DE pREÇo poR ourRos óncÁos ou
ENTIDADES, INSTITUTO DENOMINADO DE "CARONA"

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAvo. MA
M0DALIDADE: ADEsÃo PREGÃ0 ELETRÔNICo N" o3stzlzz,ATA Df, REGIsTRS DE pRpÇos N.
022n022.

A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIo DE SUCUPIRA Do RIA.
CUÃO - MARANHÃO, por seu Orgão de Execução, instada a se manifestar nos autos supra epigrafado,
vem, respeitosamente, a V. S.u. emitir o presente PARECER na forma como abaixo segue.

Trata-se de consulta soliçitada a esta Procuradoria Jurídica acerca da Possibilidade Jurí-
dica para efetivação de adesão à Ata de Registro de Preço por outros Orgãos ou Entidades, instituto de-
nominado "CARONA" paÍa ocoÍrer a presente despesa para contratação àe Empresa Especializada para
Prestação de Serviços de Realização de Eventos, visando a atender as necessidadês das Sêcretarias Muni-
cipais do Município de Sucupira do Riachão - MA, tudo isso em conformidade com o art. 38, inc. VI, da
Lei 8.666193.

No presente caso, os autos não vieram acompanhados de parecer da Assessoria Jurídica
do ente consulente. Entretanto, óbice não há paÍa a prolação do parecer deita Assessoria, que adiante se
segue, face à grande relevância da materia em voga para toda a administração pública.

No mérito, tem-se a indiscutível polêmica provocada pela possibilidade de adesão à ata
de registro de preço, costumeiramente denominada de "cârona", Que, em razâo das poucas diretrizes
existentes sobre tal matéria, demonstradas, inclusive, na dúvida suscitada pela IDARON, afrgrr.a-se de
cabal relevância explorar a presente temátiça, ao menos, no tocante à competência legislaüvã, a*paro
legal, obediência aos princípios constitucionais, permissões, limitações e proibições.

1) DO CONCETTO

Imperioso enredar que a Administração, diante da necessidade de aquisição remunerada
de bens, serviços e obrasl, deverá, sempre que possível, promover o processamento através de sistema de
registro de preços.

0 Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial que se efetiva por meio
de uma concorrência ou pregâo, buscando selecionar a proposta mais vantajosa, com observância dos
princípios gerais da Constituição Federal e específicos da licitação, para eventual e futura contratação
pela Administração.

1 O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso OrdinárÍo em MS no
15.647, publicado no D,l de L4.04.20o3t exarou o entendimento de que "o regime deTicitações por registro de preços foi ampliado peJos Decretos ReguJamentadores
3.9i1/2007 e 4.342/2a02, sendo extensivo não só a cqpÊas, nFS aserr,
obras". (grifos nossos)

Rua São .Iosé, No 479, Centro - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.339/000147
Fonçlfart: <9») 3 5 5 3 - I O$t/ 10 I 9
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Em objetiva síntese, trata-se de um procedimento especial, porque efetiva todas as
garantias de uma licitação, porém, muito embora o licitante esteja vinculado ao preço que ofertou em sua
proposta, a Administração não está obrigada a adquirir o produto ou serviço consignado na Ata de
Registro de Preços.

Nesse ínterim, insurge a possibilidade de adesão à aludida Ata por outros órgãos ou
entidades da Administração que não participaram do procedimento licitatório,

Nos ensinamentos do jurista Joel de Menezes Niebuhl a adesão à ata de registro de
preços, apelidada de catona, é o procedimento por meio do qual um órgão ou entidade que não tenha
participado da licitação que deu origem à ata de registro de prêço adere ã eh e vale-se deü com se sua
fosse, sendo-lhe facultado contratar até cem por cento do quantitativo nela registrado.

2) DA COMPETÊXCr,{ LEGTSLATTVA E PREyI§ÃO r,BClr,
A Constituição Federal dispõe sobre a competência privativa da União para legislar

- 'obre noÍrnas gerais de licitação e contrato. Como é cediço, o Sistemá de Registro de Preços tem seu
-fundamento legal nas prescrições do artigo l5 da Lei n" 8.66611993.

Nos termos do § 3o desse artigo, tal Sistema deveria ser regulamentado por Pecreto, a
fim de que fossem atendidas as peculiaridades regionais. Em decorrência desia ÍegÍa, aUnu-súiscussão
se o referido sistema de Registro de Preços seria auto-aplicáver3.

O doutrinador Marçal Justen Filhoa, entre outros, defende que o dispositivo legal é au-
toaplicável, tendo em vista que a disciplina dele constante é suficiente para a instituição do Sistema de
Registro de Preço, conforme segue:

" (..-) Nâo há necessidade de veiculação de outrâs regras complementares. A quase totalidade das
soluçôes nele contidas pode ser explícita ou implicitamente extraída do sistema da Lei n, 8.666.
AIiás' inúmeras inovações trazidas na regulamentação se caracterizâm como ilegais, eis que ultra-
passem os limites previstos legislativamente. (_.)

üI"-ifJ?:,H;HiiIli:iif; m*,'ilHrr;Htr?;f,1l",.llf,?,iiJl1?";l'Í'"ílr,1xt
se à regulamentaçilo, no § 3o, para Íins de adequação às peculiaridades regionais. Depois, ainda
que a Lei tivesse explicitamente previsto a regulamentação como condição de sua aplicação, in-
cumbiria ao intérprete veriÍicar a possibilidade de apticação diretn dos dispositivos legais. Haven-\' do essa possibitidade, supera-se o tãxto legislativo 

" 
rpli.r-re a lei. *

O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordiniírio em MS no
15.647, publicado no DJ de 14.04.2003, acolheu esse entendimento, a saber:

ADMTNISTRATTVO - LICTTAÇÃo - srsrEMA DE REGrsrRo DE pREÇo: ARTTG9 ls,
LEI 3.6ó6193 - LIMITAÇOES.

1. O regime de licitações por rcgistro de preços foi amplirdo pelos Ilecretos Regulamentadores
3.931/2001 e 4.34212002" s€ndo extensivo não só â compras, mas a serviços e obras.

2. Embora autoaplicável, o arL 15 da Lei 8.666/93 pode sofrer limitações por regulamento es-
tadual ou municipal, como previsto no § 3..

3. Sociedade de economia mista que, na ausência de norma própria, submeto-se aos limites
municipais, se nâo contrarilrem eles e Lei de Licitações.

2Registro de preços: aspectos práticos e juridicos / Edgar Guimarães, Joel de Menezes
Niebuhr; prefácio Dlógenes Gasparini. BeIo Horizonte: Eórum, 2009.3Tribunal de Contas do Distrito Federal. Consulta: processo no 35.501/2005.arn Comentários à lei de licitaÇÕes e contratos administrativos. 9" ed. São pa
Dialética, 2002, pg. 153.
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4. Legalidade do Decreto 17.914/93, do MunicÍpio de §ão Paulo, que afasúou a incidôncia do re-gistro de preço pâra a execução de obras.
5. Rccurso ordinrírio improvido.

Ainda que seja auto-aplicável, não há impedimento, como visto acima, Wra que cada
ente promova a regulamentação. Assim, no âmbito da União vigora o Decreto n, l.S92li0l3 (o qual re-
vogou os Decretos anteriores), com as alterações do Decreto no q.+gtlZOtS, que dispõe sobre o regime do
sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei n' 8.666llg93.E,ao tratar do ..carona,,, 

revela:

"!!' 22. Desde que devidamcnte justiÍicada â vântagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão oo *tid"d. da admúistração'púülica federal que
nâo t-enha participado do certame licitâtório, mediante anuência do órgão gerenciador.
§ l'Os órgâos e entidades que não paÍiciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso
da ata de registro de preços, dcverão consultar o órgão gerenciador oa ata p""" ."iif.staçilo mbre
a possibilidade de adesão.
§ l"-A A mrnifcstaçio do órgão gerenciador de que trata o § 1" fica condicionada à reatização de
estudo, pelos órgâos e pelas entidedes que nlio participaram do registro de preços, que demonstre oganho de eficiência, a viabilidade e a economicidaàe parâ a aãministração pública federal da
utilização da ata de registro de preços, conforme estabáecido em âto do Secreiário de Gestão do
Ministério do Ptanejamento, Desenvolvimento e Gestão.

L-B Q esludo de que trata o § 1o-A, após aprovação pelo órgâo gerenciador, será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal.
§ 2" Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condiçôes nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do forneiimento decorrente de adesão, desde que n![o
prejudique as obrigaçôes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão

§'tX"#l:ü?::'flTfl:l#* adicionais de que tratr csre artigo não poderão exccdcr, por
órgão ou entidede, e cinquentt por cento dos qurntitàtivos dos itens do instrumento convocatório e
registrados nâ âta de registro de preços para o órgâo gerenciador e pâra os órgãos participantes',.
(...)

Percebe-se que são Decretos distintos (modelo federal e estadual) cujo teor apresenta re-
levante simetria, principalmente no que tange a possibilidade de adesão à Ata de Rãgistro dã preço por
outro órgão ou entidade não participante (carona). Tendo, inclusive, o atual Decreto Estadual n. 36. l g4l
2020 em seu art- 27, § 4o, apresentado os mesmos limites e condições dispostos nos parágrafos existentes
no art. 22 do Decreto Federal.

v No caso em tela, portanto, como pode-se observar, com a ausência de Decreto Munici-
pal anexo aos presentes Autos Administrativo, o Município Gerenciador utiliza-se para tanto os Decretos
Estadual e Federal, diante de sua omissão legislativa, o que com isso, diante da corriqueira omissão e dis-
crepância normativa, instaurou-se o caos na doutrina e jurísprudência, além de surgii inúmeras dificulda-
des práticas dos órgãos no momento da aplicação adequada àos comandos normativos.

Indubitavelmente não deverá o intérprete se ater exclusivamente a uma única norna,
mas sim sistematizar o codunto de normas que compõe o ordenamento jurídico, a fim de conquistar a
melhor interpretação.

Nessa oportunidade, passaremos a demonstrar os diferentes entendimentos.

3) DA rlrrrERcÊNCrA

a) Primeira linha de entendimento - Ilegalidade

Rua São.Iosé, No 479, Centro - CEP: 65668400 - CNpJ: 01.612.338/0001.67
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Parte da doutrina e da jurisprudência entende que o instituto do "carona" é ilegal. O no-
bre jurista Marçal Justen Filho5 assevera que:

*A pratica da'cârona' ó inválida. Frustra o princípio da obrigatoriedade da licitação, configurando
dispensa de licitação sem previsão legislativa.
O TCU não proibiu formalmente a prática da'carona'- até seria duvidosa â sua competência para
adotar uma vedação com efeitos gerais e âbstratos, vinculante para toda a Administr"ião f.,ibti"u.
Mas daí não §e,§esue qu=e t iráücl da,'caroqa' seia uma escoliia oue se configure como válida e le.
sítima para os órgãos administrativos.,lCffi

Nesse mesmo sentido são as lições de Joel de Menezes Niebút' ao mencionar que o
instrumento em si, preceituado no artigo 8o e seus palígrafos do Decreto Federal n" 3.931/01, atualmente
revogado pelo Decreto no 7.89212013, devidamente atu-alizado pelo Decreto n, 9.48812018, avilta de mo-
do desinibido e flagrante vários princípios do direito administrativo, por efeito do que é ántijwÍdico, de
modo claro, inconstitucional e ilegal.

Pode-se afirmar que a adesão à ata de registro de preços, na mais tênue hipótese, impõe
. \Sravos veementes aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao edital, moralidade administrati-
-va, impessoalidade e ecônomitidade.

O Tribunal de Contas de Santa Catarina recoúeceu a ilegalidade da adesão à ata de re-
grstro de preços, consoante o Prejulgado no 1.895:

IH*"'#ü;:ti#ri:l ktr;f H'il::,l"l;til*ni:rlxrk j'*xÍrir
particulares, ou permitir a utilbaçiio de suas atas por outros órgãos ou entidadãs de qualquer esfe.
ra, excetuade a situação contemplada na Lei n. l0.l9ll2001.-

Assim, nessa linha de raciocinio, a adesão à ata de registro de preço não poderáse efeti-
var por aÍiontar às normas de natureza cogente.

b) Segunda linha de entendimento - legalidade

Por outro lado, há os que defendem a regularidade do procedimento denominado de
"carona". O professor Jorge Ulisses Jacoby FernandesT ao manifestar sobre ô t.rnu discorre:

"Numa interpretação sistemática, contudo, como Administraçâo é órgão da Administração pública,
pârece possível a extensâo além da esfera de governo. Assim, um órgão municipel poderá, atendi-
dos os demais requisitos, servir-se de Ata de Registro de Preços federàl ou vicevers"." 1c"ifo, nor-
sos)

Da mesma maneira, o Tribunal de Contas do Distrito Federal manifestou-se para reco-
nhecer validade à adesão à ata de registro de preços, conforme resposta à consulta formulada nos agtos do
Processo n" 35.50112005. Tambem, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso reconheceu legitimi-
dade à adesão no Acórdão no 475D0A7, desde que limitado ao quantitativo de 25o/o emrelação ao previsto
na ata original.

5Revista O Pregoeiro, Ano III * junho/2007, p- 12 e13.6Reqistro de preços: aspectos práticos e jurídicos / Edgar Guimarães. ,roel de MenezesNiebuhr; prefácio Diógenes Gasparini. BeIo Horizonte: Fórum, 2oo}. p 111.TCarona em sistema de registro de preÇos: uma opção inteligente para reduÇão decustos e controle. Jorge ULisses Jacoby Fernandes. DisponiveL em:http: / lwww. jacoby.pro.br.
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O entendirnento do TCU não é diferente, pois, ao prolatar o Acórdão no 1.48712007, de-
fendeu a possibilidade, porém determinou a adoção de providências no sentido de estabelecer limites para
a adesão a registros de preços realizados por outros órgãos e entidades, visando preservar os princípios da
competição, da igualdade de condições entre licitantes e da busca da maior vantagem para a Administra-
ção Pública.

Nesse enredo, e perceptível a preocupação daqueles que aduzem a legalidade, conside-
rando que são muitos os problemas práticos decorrentes do uso indiscriminado do instituto denomina.do
de "carona" (adesões ilimitadas).

A ausência de disposiçâo legal específica enseja uma possível banalização do preceito
trazido por um decreto federal regulamentador do Sistema de Registro de Preço, que fora reiterado por
decretos estaduais, ora idênticos, ora assemelhados.

Baseando-se no princípio da razoabilidade, resta a esta Assessoria trilhar pelo reconhe-
cimento das possíveis vantagens desta o'Adesão", porém, fixando os limites e as condiçoes a serem obser-

. 'adas pelos jurisdicionados a fim de evitar prejuízos aos cofres públicos, bem como atender aos demaisvprincípios norteadores do re gi me j urídico admi ni strativo.

Vale lembrar que essa e a linha de entendimento que nos filiamos.

4) A,úCARONA» CONDICIONADA E LIMTIADA

O precedente da Coúe Suprema de Contas, consubstanciado nos diversos Acórdãos, foi
no sentido de que o artigo 8o do Decreto no 393112A07, atualmente revogado pelo Decreto no 7. 89212A1f.,
devidamente aÍualizado pelo Decreto no 9.488/2018, possibilitou que Orgãos não participantes da Ata de
Registro de Preços possam utilizar-se desta para atender suas próprias necessidades, desde que
obedecidas às restrições estabelecidas no referido artigo.

Nesse deslinde, reitera-se o entendimento já externado, ou seja, é possivel que os órgãos
não participantes da Ata de Registro de Preços possam utilizar-se desta para atender suas próorias
necessidades, porém a Administração deverá observar todos os requisitos legais, suficientes para
resguardar os desideratos do instituto em apreço, senão vejamos:

vá) Condições:

A exigência constitucional da Licitação, disposta no art. 37, inciso )O(1, da Magna Car-
ta, é norteada pelos princípios da competição, da igualdade de condições entre os licitantes, da busca da
maior vantagem paraa Administração Pública, entre outros.

Defronte à sistematização normativa, a adesão à ata de registro de preço só terá validade
jurídica se atendidas às condições impostas, sob pena de adentrar no plano da inconstitucionalidade.
Emergem-se, assim, os seguintes preceitos:

(1) que o edital de licitação contemple a possibilidade do "carona", dizendo, se possível,
o número de adesões a serem recepcionadas pelo gerenciador;

(2) que o edital de licitação contemple o total eeral do quantitativo passível de contrata-
ção entre o licitante vencedor e o órgão participante (carona), que deve ser, atualmente, até o máximo de
50o/o, independg4temente dp número. dç adesões, caso não haja no Orgão Gerenciador Decreto manifes-
tando o limite anterior previsto no Decreto n" 7.89212013, a fim de permitir a economia de escala e ao
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como os da competição, livre Çoncorrência e da busca

(31g:Y*á ser previanrente demonstrado, mediante avaliação e exposição em processo
próprio interno, a viabilidade econômica, financeira e operacional da adesào à ata de rlgistro à, pr"ço
elaborada por outro órgão, inclusive por meio de cotação ã. pr.ço, (formalismo pro""rr*l);

(4) interesse do carona em usar a Ata de Registro de Preços em razão dos preços e
condições do sistema de Registro serem comprovadamente vantajosos;

(5) previa consulta e anuência do órgão gerenciador da Ata de Registro de preços, que,
uma vez aceito, deverá indicar os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem pruicados,
obedecida a ordem de classificação;

(6) aceitação do fornecedor beneficiário da contratação pretendida, condicionada à
ausência de prejuízos aos Çompromissos assumidos na Ata de Registro dg. Preços (origiúia);

(7) deverão ser mantidas as mesmas condições existentes na Ata de Registro de preço;

\- Por fim, destaca-se que o Tribunal de Contas da União, em recente decisão (Acórdão n.o
2764/2010-Plenrírio8), decidiu expedir determinação corretiva para futuras contratações por meio de
adesões a atas de registro de preços, ressaltando que não presôinde da caracterização do objeto a ser
adquirido, das justificativas contendo o diagnóstico da necesiidade da aquisição e da áaequaçaúo objeto
aos interesses da Administração, da pesquisa de preço com vistas u- u"rifica. u .orputibilidade dos
valores dos referidgs !en1 com os preços de mercado e do cumprimento ao limite imposio pelo art. 8o, §
3o, do Decreto n.o 3.93 Ll200l, atualmente revogado pelo Decreto n" 7.89212013, devidamente atualizado
pelo Decreto no 9.488/2018, segundo o qual e proibida a compra de quantidade superior à registrada na
ata.

b) Limites subjetivos:

Outro embate consiste na existência ou não de objeção à participação de órgãos de
outras esferas de governo, ou seja, se a utilização da mesma Ata (carona) ficarírestriá à própria esfera da
unidade administrativa que realizou o registro e, assim, limitada ao raio de atuação desta.

O mestre e doutor Toshio Mukaie, comentando o Decreto 51.809/07 do Estado de São
'.-'aulor0, assevera que a possibilidade de órgãos e entidades da Administração estadual poder pegar

'carona' em licitações de Registro de Preços efetuadas por qualquer órgão óu entidade pertencente à
União, municípios, Distrito Federal e outros estados, representa a demoliçãô da federação.

Em sentido contrário, Jorge Ulisses Jacobyll interpreta que um orgão municipal poderâ,
atendidos os requisitos, servir-se de Ata de Registro de Preços federal ou vice-versa.

Desta maneira" é pertinarte tecer algumas considerações sobre os limites subjetivos.

8TC-026.542/2006-1, reJ, Min-subst. Marcos Bernquerer costa, j_3.j-0.2070.
eRevista "O Pregoeíro", ano IV - janeiro/ZOO1.
10 Art. 7o - Fica facuLtada a utilizaÇão, pelos órgãos municipais, dos registros depreÇo§ do Governo Eederal e do Governo do Estado de São paulo, obedecidas as condi-
ÇÕes estabelecidas nas respectivas legislações.
lrCarona em sistema de registro de preÇos: uma opção inteligente para redução decustos e controle. ,Jorge Ulisses .Iacoby Fernandes. Disponivef em:http : / lwww.jacoby.pro.br.
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O caput do artigo 22o do Decreto n, 7.89212013, ao estabelecer o princípio de adesão à
Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade alienígena, emprega a seguinte expressão:" poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administracão que não tenha participado do certame
licitatório

Note-se que tal dispositivo legal aplica o vocábulo "&!![!dsEa§lãq", sendo que o art.
6o, inciso )([I, da Lei no 8.66611993, conceitua da seguinte maneira:

' Att 6o Para osfins deste lzi, cansidera-se:
(..)
Xtr- Administraçâo - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração pú-
blica opera e atua concretamente.

Para Hely Lopes Meirellesl2, a Administração Pública deve ser conceituada, adotando-
se os segúntes critérios: o formal, que define a Administração como um coqiunto de órgãos institúdos
para consecução dos objetivos do Governo; o material, que estabelece um conjunto de funções
necessárias para os serviços públicos; e o operacional, que a define como o desempeúo perene e

. .istemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos ern beneficio davcoletividade.

Na preleção de José dos Santos Carvalho Filhor3 para entender a Administração Pública
é necessário se valer de dois enfoques: o sentido objetivo, segundo o qual a Administração consiste na
própria atividade administrativa exercida pelo Estado, por seus órgãos e agentes, caracteizando, enfim, a
função administrativa; o sentido subjetivo, que a define como um conjunto de órgãos de que se vale o
Estado para atingir os fins desejados.

Em síntese, a Administração Pública pode ser conceituada sob o enfoque de dois
critérios: o formal e o material. No critério formal, orgânico ou subjetivo vislumbra a Administração
Pública como o conjunto de órgãos, a estrutura estatal, que alguns autores até admitem como sinônimo de
Estado. Nesse sentido, consoante convenção doutriúria, a expressão Administração Pública deve ser
grafadacom as primeiras letras maiúsculas.

Já em relação ao critério material ou objetivo, a administração pública dever ser
entendída como a atividade administrativa exercida pelo Estado ou, ainda, função administrativa. Nessa
tplicação, a expressão.administração pública deve ser grafada com todas as letras minúsculas, seguindo a

\-íonvenção doutri úria I a.

Diante disso, percebe-se que a expressão "Administraçáo", utllizada no Decreto
supramencionado, coaduna ao conceito sob o aspecto subjetivo, na qual estende a todos os demais entes
federativos_ a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços, seja na esfera federal, estadual ou
municipall5.

Ressalva-se, por fim, que nocivo seria à Administração Pública, caso uma entidade não
adstrita aos instrumentos jurídicos de direito público, não pertencente à Adminisüação Pública, tivesse
seus atos e/ou contratos como parâmetros para a utilização por outros órgãos (estes pertencentes à
Administração Pública), pois os atos privados, diferente dos praticados pelo Poder Público, não gozam de
presunção de legalidade, legitimidade e/ou veracidade.

lzDireito Âdministrativo Brasileiro, 28a ed.. São Paulo: Edi-tora Malheiros, ZOO3, p.
38.
13Manua1 de Direito Administrativo, 2!" ed., Rio de ,faneiro: Lúmen ,Júris, 2OOg, p.
10.
14I'IÀRINEI,A, Fernanda, Direito Administrativo. 4ê ed. Niterói: fmpetus | ?OLO.lsTribunal de Contas do Distrito FederaL. ConsuLta: processo no 35.501/2005.
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c) Limites em razâo do objeto:

Nesse aspecto, válido apresentar o entendimento do superior Tribunal de Justiça
esboçad9 no julgamento do Recurso Ordinãrio em MS n" 15.647 no sentido di que o regime de licitações
por registro de preços foi ampliado pelos Decretos Regulamentadores 3.g3lli}Ot 

" 
í.SqAZO}2, afisal-

mente revogados pelo Decreto n" 7.89212013, devidamente atualizado pelo Decret o no 9.4ggl20l g, sendo
extensivo não só a compras, mas a serviços e obras.

Já o Tribunal de Contas da União, no Processo no TC-0M.70}12005-3 (Acórdão
66812005 - Plenário) recomendou ._T {suns casos que não houvesse carona pela natureza do objeto
(Exemplo: plano de Educação (MDE)). Desse modo, àiante do caso concreto, á Ad-irirt ação deve-se
pautar pela viabilidade de promover a adesão à ata de registro de preços de acordo com o seu objeto.

d) Limites dos quantitativos:

Não se pode desprezar aideia de que a ausência de limite para adesão às atas afronta os'trincípios da competição e da igualdade, tornando indispensáveis alguns tlmperamentos, a fim de que
Yejam preservados os princípios maiores da Licitação por meio do instiiuto da'tarona',.

Segundo o § 3" do art. 22 do Decreto n" 7.89212013, devidamente atualizado pelo De-
creto no 9.48812018, as aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou êntidade,
a 50Yo (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro a.Tã$r, a.f*idos no
momento em que o órgão gerenciador consolida as informações relativas à estimativa individual e total de
consumo para os órgãos que se manifestam previamente para participar do registro de preços.

Tal disposiüvo desponta a necessidade de fixação de limites dos quantitativos, pois, é
preciso levar em consideração a "economia de escala" qu" consiste na contratação por um valoimuito
mais favorável para a Administração Pública caso a licitação antecipadamente 

"rtipri" 
o total de contra-

tações (quanto maior a quantidade, menor o preço).

No âmbito da União, vale expor o Acórdão n" 1487DA07 - Plenário em que o E. Tribu-
nal de Contas da União posicionou-se no sentido de determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão que:

*l - oriente os órgiios e entidades da Administração Federal para que, quando forem detectades fa-v lhas na licitação para reghtro de preços que possem comprometcr a regular execução dos contretos
advindos, ebstenham-sc de autorizar adesões à respectiva atâ; e,
2 - adote Drovidênciâs com vistas à reavaliacão das resras atualmente estabelecidas nara o resistro
de orecgs no Decreto no 3.931/2001, de forma a estabelecer limites p** 

" 
,derã, a *girtrgra de p"g'.

ços realizado§ por outros órgâos e entidades, visando preservar os princípios da cãmpetição, da
igualdade de condições entre os licitantes e da busca da maior vantâgem pera a Adminisiração pú-
blica' tendo cm vistr quc es regras etuais permitem e indcsejável Jitueçio dc adesão ilimitada a
atâ§ em vigor' desvirtuendo as finalidades busradas por essa sistemática, tal como a hipótese men-
cionada no Relatório e Voto que fundamentam este Aaórdão.,'(Grifos nossos)

Percebe-se que e notóría a problemática advinda com as adesões ilimitadas, pois se cada
entidade que solicite adesão à Ata utilizar I00% dos quantitativos inicialmente registrados, t..íuro, u
possibilidade de infindáveis contratações dos diversos entes públicos com o mesmo fornecedor e no
mesmo preço originariamente ofertado sem consideração ao volume do contratol6.

160 Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, no Acórdão nô 475/ZOOI proibiu quea adesão à ata de registro de preÇos, no tota], ultrapassasse o quantitativo deou seja, é permitido aderir à ata, não importando o número de
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E evidente que seria errônea qualquer interpretação nesse sentido, tornando-se neces.sá-
mediânte àruílise da legislaçao específica.

O Decreto Estadual por sua vez, em seu art. 28, determina que "o instrumento convoca-
tório deverá prever ílue o quantitativo decorrente das adesõei não poderti exceder, na totalidade, ao
quintuplo do quantitativo de cada itemrlote registrado, indeperulentemànte do número tle órgãos não par-
ticipantes que venham a aderir".

Dessa forma, o órgão Gerenciador ao especificar o quantitativo a ser licitado fica vincu-
lado ao limite acima destacado em relação às modificações posterio..i, b"- como, em relação aos preços
ao limite previsto no § 1o, do art. 65 ü Lei das Licitações, em conformidade com o art. i4,do Decreto
Estadual.

Diferentemente é o órgão ou entidade que veúa a aderir àquela Ata com os preços já
registrados. Nesse caso, em razáo de suposta omissão de áecreto estadual e/ou municipal, entende-rá poi-
sivel a aplicação subsidiária do decreto federal como boa medida de integração da ,ro.rru por meio da

'.-analogia, a fim de preencher a lacuna existente (art. 4o da Lei de Introduçío uo Códieo Civii), sendo no
caso em tela utilizado, subsidiariamente, em face da suposta ausência normativa do órgao Gãrenciador,
os Decretos Estadual e Federal.

Todavia, ainda que valêssemos do Decreto Federal n" 7.89212013, é preciso revelar que
o art.22, § 3o, apresenta uma redação que carece de interpretação conforme aConstituiçãoFederal. 

'

Diante de normas plurissignificativas ou polissêmicas (que possuem mais de uma inter-
pretação), deve-sepreferir a exegese que mais se aproxime da Constituiçãô, e, portânto, não seja contrária
ao texto constitucional, de onde surgem varias dimensões a serem consideradas, seja peh áoutrina ou
jurisprudência, como a prevalência da Constituição, a conservação de noÍTnas e a reiáiçào de normas in-
constitucionais no todo ou em partel7.

Para que se obtenha uma interpretação canforme a Constituição, o interprete poderá de-
clarar a inconstitucionalidade parcial do texto impugnado, no que se denomin a interpritaçãi conforme
com redução de texto, ou, ainda, conceder ou excluir da norma impugnada determináda interpreta ção, afim de compatibilizá'la cotn o texto constitucional. Essa hipótese é dõnominada interpretaçõà conforme

.-r* redução do textolg.

Do modo que está o decreto federal, nenhuma interpretação poderá ser adotada no sen-
tido de permitir a adesão ILIMITADA à Atâ de Registro de Preços, sób pena dà violar os princípios cons-
titucionais, principalmente o da licitação (art. 37, inciso )o(I, da Magna Carta).

Assim, tem-se que melhor exegese que compatibiliza o Decreto Federal com a Consti-
tuição Federal e de que todas as aquisições ou contratações adicionais (caronas) não poderão, atualmen-
te, exceder a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, ou seja, é
permitido aderir à ata, não importando o número de vezes, desde que ao todo. contando todas as adesões.

(cinquenta por cento) do valor inicialmente licitado e registrado na ata original, o
que não impede aos Alienantes e Gerenciadores quando ainda sob a égide da Lei no 8.666n993,

todo, contando todas as adesÔes, não se ultrapasse 25* do valor inicialmente licitadoe regi-strado na ata original, sob o fundamento do § 10 do art. 65 da Lei n" g.666/93.
1?LENZA, Pedro. Direito Consti-tucional Esguematizado. 13. Ed. São paulo: Saraiva.2010. p 96.
18I'IORAIS, Alexandre. Direito Constitucional . 21" Ed. São paul-o: Atlas. 2007 . p. LZ.

Rua Sâo.Tosé, No 479, Centro - CEp: 6566g{00 - cNpJ: 01.612.318/0001ó7
Ftxu/fax: <99) 3 S S 3 - I OgAt tO t9

E-mail : prefeiturasucupi radoriachao@gmail.com



MCtmtti*ipdd.

SUCTJPIRA
DORIACF{AC)Administrondo poro o povo fr

ã1

versarem seus procedimentos, em existindo previsão em Decretos Locais, utilizarem o limite anterior de
100% (cem por cento), tendo em vista a autonomia dos Entes Federativos, isso quando os Orgãos Geren-
ciadores possuam instrunentos

e) Limites Temporais

normativos com tal previsão

Resumidamente, destaca-se que o limite temporal corresponde ao periodo de validade
da Ata. Dessa maneira, a possibilidade de adesão está adstrita à validade da Ata dá Registro de preço
originitria, que, conforme art. 2l da Decreto Estadual no 36.18412020,não podera r.r rup"iior a doze me-
ses? a contar da publicação, incluídas eventuais prorrogações.

Encerradas as considerações sobre o
questionamentos da consulta.

instituto do 'carona', passaremos aos

5) DOS QUESTTONAMENTOS

\, (a) "É possível o entendimento de que o Decreto Estadual confronta o Decreto
Federel, e por §ua vez o Decreto Municipal ambog se considerar o Princípio da llierarquia das
Normas onde para um mesmo tema há regulamento diverso em que o Wtunicipal se sobrepõe ao
Federal e Estadual, no tocante ao limite de contrataçãore, por consequência inibe sua utilizaçâo?"

Ressalta-se, aqui, a redação do art. 15, § 3", da Lei 9.666/93 que dispõe.. "o sistema de
registro de preço serít regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais (...)".
Notadamente, o ente público (federal, estadual ou municipal) possui autonomia legislativá para atender
suas peculiaridades.

Não há de se falar em hierarquia entre o Decreto Federal n' 7.89212013 (atualizado pelo
Decreto n' 9.44412018) e o Decreto Estadual no 36.18412020,bem como do Decreto Municipal, tendo em
vista que cada um destes terá aplicabilidade no âmbito do ente público correspondente, ou seja, quando o
interesse for da Administração Federal (Ex: União) aplica-se o decreto federal, já em relaçãoao interesse
da Administração Estadual aplica-se o Decreto Estadual e da Municipal, obviamente, o Municipal.

E certo que diante de alguma omissão legislativa torna-se possível a úilização de

- 
écnicas de integração das noÍrnas jurídicas que consubstancia no preenchimento de lacunas por meio da

analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito (art. 4o da Lei de Introdução ao Código Civil).

O princípio da hierarquia das nonnas não oferta ao Decreto Federal qualquer status de
superioridade, até porque ao mencionar tal princípio emerge-se o escalonamento normativo proposto por
Hans Kelsen que realça o sistema harmônico em que a Constituição Federal assume o ápice nõrmativo,
seguidos dos atos infraconstitucionais que devem ser formados em total consonância.

Nesse enredo, caberá a aplicação do decreto estadual e municipal nos registros de
preços em âmbito estadual e municipal, respectivamente, servindo o decreto federal meramente como
ferramenta supletiva e complementar diante da existência de lacunas ou obscuridade da norrna estadual
e/ou municipal.

Todavia, ainda que valêssemos de forma supletiva do Decreto Federal n" 7.89212A13
(atualizado pelo Decreto no 9.488/2018), é preciso revelar que o art.22, § 3o, apresenta uma redação que
carece de i nt erp r e t aç ão c onfo r me a Constitlição F ederal.
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Conforme já mencionado no teor do Parecer, diante de normas plurissignificativas ou
polissêmicas (que possuem mais de uma interpretação), deve-se preferir a exegese que mais se aproxime
da Constituição, e, portanto, não seja contrária ao texto constitucional, de onde surgem viírias dimensões a
serem consideradas, seja pela doutrina ou jurisprudência, como a prevalência da constituição, a conserva-
ção de noÍrnas e a rejeição no todo ou em parte de nonnas inconstitucionaisle.

Para que se obtenha uma interpretação conforme a Constituição, o intérprete poderá de-
clarar a inconstitucionalidade parcial do texto impugnado, no que se denomina interpretação conforme
com redução de texto, ou, ainda, conceder ou excluir da norma impugnada determinada interpretação, a
fim de compatibilizivla com o texto constitucional. Essa hipótese é denominada interpretação conforme
sem redução do texto2o.

Do modo que está o decreto federal, nenhuma interpretação poderá ser adotada no sen-
tido de permitir a adesão ILIMITADA à Ata de Registro de Preços, sob pena de violar os princípios cons-
titucionais, principalmente o da licitação (art.37, inciso )Õil, da Magna Carta).

Assim, tem-se que melhor exegese que compatlbiliza o Decreto Federal com a Consti-
-tuição Federal e de que todas as aquisições ou contratações adicionais (caronas) não poderão exceder a

cinquent* por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, ou seja, é permitido
aderir à ata, não importando o número de vezes, desde que ao todo. contando todas as adesões. não se

ultrapasse 507o (cem por cento) do valor inicialmente licitado e registrado na ata original, respeitando
com isso, os regramentos locais quando aplicados ainda sob a égide daLei n'8666193, no que dispuserem
em divergência.

(b) "E legal ultrapassâr os limites quantitetivos registrados na Ata de Registro de
Preços?"

Quanto a este questionamento, faz-se necessário esclarecer que o órgão licitante
(gerenciador da Ata) poderá ultrapassar os limites quantitativos registrados na Ata, porém limitado a25Yo
do qu4[rtitativo inicialn]ente,plevisÍo, conforme fundamentação exposta neste Parecer.

Em outras palavras, o órgão gerenciador ao especificar o quantitativo a ser licitado fica
vinculado ao limite de 25Yo em relação as modificações posteriores, consoante previsão expressa no art.
24 do Decreto Estadual no 36.18412020, combinado com o § l" do art. 65 da Lei n" 8.666/93.

Não há de se confundir estas modif,rcações de quantitativos com o instituto do carona,
pois aqui se considera a possibilidade de alteração da quantidade inicialmente estabelecida pelo ente
responsável pelo certame, independentemente da existência de órgão participante (carona).

(c) *É legal o uso 'ilimitado' das Atas de Registro de Preços, em virtude de inibir a
concorrência?'

E ilegal o uso ilimitado das Atas de Registro de Preços, principalmente em relação à
adesão de outros órgãos ou entidades (carona), considerando que há a violação dos principios basilares da
licitação, como os princípios da competição, da igualdade de condições entre licitantes e da busca da
maior vantagem para a Administração Pública.

IeLENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13' Ed. São Paulo:
2OL0. p 96.
20I'{ORAIS, A-Iexandre. Direito Constitucional . 2L" Ed. São Paulo: Atlas. 2007.
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(d) "É bgal reutilizar a mesma Ata de Registro de Preços para adquirir os mesmos
itens em prooessos diversos dentro do mesmo órgão edministrativo?"

-A 
Ata de Registro de Preços deve ser utilizada para adquirir os itens e as respectivas

quantidades que foram inicialmente previstas no projeto básico ou tLrmo de referência, bem como no Edi-
tal e na minuta da Ata (PROCESSO LICITATORIO), ressalvadas as modificações posteriores limitadas a
25o/o (vinte e cinco por cento), conforme o art. 65, § lo, da Lei no 8.666193 combinado como o art.24, do
Decreto Estadual no 36.18412020.

Assim, não é cabível a 'adesão' à Ata confeccionada pelo próprio órgão ("carona"
consigo mesmo), pois, uma vez realaada a licitação, a fim de atender .uur n".ô.sidades, ião justifica a
modiÍicagão dos quantitativos anteriormente estipulados, considerando que o disposto no ínçiso tI do § 7"
do art' 15 da Lei de Licitações exige que a definição das unidades e quantidades a serem adquiridas em
função do consumo deve ter sua estimativa obtida mediante adequada técnica quantitativa de estimação
(planejamento2l).

Vale lembrar, ainda, que a validade da Ak de Registro de Preço originária não poderáv§er superior a doze meses, conforme art.2l do Decreto Estadual nJ 36. 18412020.

6) CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, considerando a possibilidade de adesão à ata de registro de
preços (carona), desde que atendidas às condições e aos limites legais nos termos deste Parecer, conclui-
se que:

I ) Não há de se falar em hierarquia entre o Decreto Federal, Estadual e Municipal tendo
em vista que cada um destes terá aplicabilidade no âmbito do ente público correspondente;

2) Em regÍa e possível ultrapassar os limites quantitativos registrados na Ata, porém de
forma limitada, pois o órgão gerenciador ao especificar o quaniitativo a ser tiõitaOo fica vincúado ao li
mite de 25Ya em relação as modificações posteriores, conforme o § 1' do art. 65 da Lei no 8.666/93 com-
binado como o wt.24, do Decreto Estadual no 36.1841202A;

3) E ilegal o uso ilimitado das Atas de Registro de Preços, principalmente em relação à
desão de outros órgâos ou entidades (carona), considerando que haverá a viàlaçao dos princípios basila-\/

res oa llcltaçao;

4) Não e cabível a reutilização da mesma Ata de Registro de Preços para adquirir os
mesmos itens em processos diversos dentro do mesmo órgão administiativo, pois, uma-vez reaTizada a
licitação, a fim de atender às necessidades do órgão, não justifica a modificaçaà dos quantitativos anteri-
ormente estipulados, ressalvadas as modificações posteriores limitadas a25o/o(vinte e ôinco por cento);

5) Só terá validade jurídica a adesão à Ata de Registro de heços se atendidos os seguin-
tes:

- que o edital de licitação contemple a possibilidade do "caÍona",dizendo, se possível, o
número de adesões a serem recepcionadas pelo gerenciador;

entreoricitante;:::;:tT'*:f;frffi ,;:l',fr :f ,XffiJ:":;"*%il".r#ü::',f ;:#r#'l:
?lO plane j amento deve ter por base element.os reais
procedimento anteriormente real-izado pela Administração.

e concretos, baseado
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Decreto Municipal do Orgão Gerenciador, deve ser até o máximo de 1007o, independentemçnte do núme-
ro de adesões, a fim de permitir a economia de escala e ao mesmo tempo preservar os princípios da licita-
ção como os da competiçõo, liwe conconência e da busca da maior vantagem Wra a Administração Pú-
blica;

- deverá ser previamente demonstrado, mediante avaliação e exposição em processo
próprio interno, a viabilidade econômica, financeira e operacional da adesao à ata de iegistro à" pr.ço
elaborada por outro órgão, inclusive por meio de cotação à. pr*çor (forrnalismo pro"*rrrul];

- interesse do carona em usar a Ata de Registro de Preços em razão dos preços e
condições do sistema de Registro serem comprovadamente vantajosos;

.. - prévia consulta e anuência do órgão gerenciador da Ata de Registro de preços, que,
uma vez aceito, deverá indicar os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticaáos,
obedecida a ordem de classificação;

- aceitação do fornecedor beneficiário da contratação pretendida, condicionada à
ausencla cle prejuizos aos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços (originária);

-originária. - deverão ser mantidas as mesmas condições existentes na Ata de Registro de preço

É como opino.

Sucupira do . MA, outubro de2022.

IOr
Assessor
OAB/I}IA 1 121-A
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Ao Seúor
Miguel Arcanjo Silva Costa Júnior
Assessor Jurídico
Nesta,

Senhor Assessor,

Estamos encamiúando a esta Assessoria Jurídica para análise e parecer, a Minuta de contrato do
processo no 427,41712022 e seus anexos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de alta estima e consideração.

Sucupira do Riachão - MA, 27 de outubro de2022

Atenciosamente,

da va
Presidente CPL

Rua São José, No 479, Centro - CEP: - CNPJ: 01.612.338/000167
Fone/fax: (99) 3553- I 098/1 0 19

E-mail :prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

t



@ffi
T{INTTTA DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA Do RIACUÃo
MINU'TA DO CONTRATO N" xxxx/2022
PROCES§O ADMINISTRATM No xxxx xxl2022

VALOR DO CONTRATO R$

Cláusulal-DASPARTES
1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contratual
a) Como CONTRATANTE:

b) como CONTRATADA:
(Qualifi cação da empresa vencedora)

Cláusula II - OBJETO

2.1 - Constitui objeto do presente contraro a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO PE SERVIÇOS DE REALZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDo ATENDER As
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUMCIPAL DE TI]RISMO, DESPORTO E LAZER DO
MUNICfPIO DE SUCUPIRA DO RIACIfÃO - MA. Destinado a atender a necessidade da Secretaria
Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por execução indireta, em regime de empreitada por menor
preço por item - em conformidade com o Termo de Referência, planilha quantitativa/orçamentária, que

independente de transcrição, ficam fazendo parte deste instrumento.

=:TEM 
UNID QTDE DESCRIÇÃO - RELAÇÃO

xxxxxxxxx xxxxxx

cláusula trI - Dos PREÇos E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. - Os preços a vigorarem no presente contrato são os ofertados pela contratada na planilha constante

de sua proposta;

3.2-Para fazer frente às despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando a dotação natuteza
da despesa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx)Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rx 8ãoJeé, No 479, Catrq - ÇEP:65668-OO{) - CNPJ; ô1.61.?.378JAAAIÁ7
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xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cláusula IV - REAJUSTE DOS PREÇOS

4.I - Não haverá reajuste de preços.

4.1.1 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio
econômico'financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsíveis
porém de consequênçias incalculáveis, prejudiciais à execuçâo do çontrato, de efeitos extraordinários
(álea econômica extraordinária e extraconfratual).

Cláusula V - IIO PRAZO PARA nfÍCIO.

- 
j.1 - O prazo para início do Serviço será imediato, a contar da data inicial fixada pla Ordem de Serviços.

5.2 - o prazo total para a CoNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESPECIALTLADA PARA PRESTAÇÃo
DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, vISANDo ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO ELAZERDo MUNIcÍpIo DE SUCUPIRA
DO RIACHÃO MA. Destinado a atender as necessidade da Secretaria Municipal de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do Município de Sucupira do Riachão - Ma, contado da forma acima
estabelecida, será de xx meses a partir da sua assinatura e ordem de Serviços.

Cláusula VI - DO PRAZO DO CONTRÂTO

6.I - O presente contrato terá validade de xx meses a partir da sua assinattra, nos termos da Cláusula XII.
Devendo o Serviço serem realizadas na sede do municio de Sucupira do fuachão -Ma.

i.2 - No interesse e detenninação da contratante e aceitação pela contratada, o contrato poderá ser\/-prorrogado nos exercícios financeiros subsequentes, até o limite de 60 meses com fundamento no art. 57,
inciso II, da Lei 8.6666193, somente mediante Aditivo Contratual.

7,1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manitbstação favorável do Setor
fiscalizante na Nota Fiscal apresentada, ficando assegurado o pÍazo de 05 (cinco) dias para a emissão de
tal manifestação.

7.1.1- Para a aquisição de bens a NF deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo
ICMS n" I de 0310212011

7.2 -Havendo erro na NF ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NF será suspensa
para que a Contratada adote as providências necessinas a sua correção. Passará a ser considerada, para
efeito de pagamento" a data do aceite da NF. reapresentada nos mesmos termos do item 6.1.

Rru São José, N" 479, Centro - CEP: - CNPJ: 01.612.338/0001{7
Fone/fax: (99) 3553- I 098/10 I 9
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7.4 ' Havendo etraso no pagâmento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-
IBGE, bem como juros de mora a ruzÃo de 0,5% (cinco décimos poÍ cento) ao mês, calculado "pro rata
tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 7.2.

Cláusula Vm- DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pelo Serviço deste contrato,
através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade da Contratada exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos Serviço/serviços em
execução.

8.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do
Serviço deverão ser registradas pela seus prepostos nos Liwos de Oconências, produzindo esses registros
os efeitos de direito.

Cláusula D( - DAS OBRIGAÇÔES

I -DaCONTRATADA

a) - executar o Serviço da presente licitação de que trata o Anexo I, no local determinado e de acordo com
os prazo§ estabelecidos na proposta e de acordo com as condiçôes do editat, contados a partir da data da
assinatura do presente instrumento;

c)- fomecer juntamente com a execução do objeto toda a sua documentação fiscal;
d)- responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do objeto a si adjudicado, inclusive fretes e
seguros desde a origem ate seu local de destino;

e)- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas na licitação;

f| aceitar nas mesmas condições contÍatuais os acrescimos e supressões até 25o/o (vnle e cinco por cento)
do valor inicial, atualizado, do contrato.

II . DA CONTRATANTR

a)- comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do
contrato

Rua Sâo José, N" 479, CeÍ Ío - CEP 65668400 - CNPJ: 0l 612 1:18n00167
Fone/far: (99) 3553-1098/10 l9

E-mai[: prefeituresucupiradoriachao@gnrril.com

?&
A.l&e

7.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais.

b)- observar para o serviço, seja ele de que tipo for, as normas adequadâs relativas ao objeto.
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b)- promover a execução no prazo estipulado Anexo I do Edital do presente processo licitatório;

c)- fiscalizar a execução do sontrato, informando à CONTRATADA para fins de supervisão; Cláusula X -
DAS SANÇÔES

d)- assegurar ao pessoal da CONTRATANTE o liwe acesso às instalações paÍa a plena execução do
contrato;

Cláusula X - IIAS §ANÇÕES

10.1 - Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem:

r-0.1.1 - Multa de 0,10% sobre o valor do çontrato, em relação aos pÍazos fixados, por dia de atraso
injustificado para início do serviço;

10.1.2 - Multa por descumprimento de cláusula contratual: O,25Yo do valor do contrato;

10.1.3 - Multa pelo nÍto atendimento das exigências formula.las pela Fiscalizaçào:A,20a/o do valor do
contrato;

10.1.4 - Multa por dia de atraso na entrega dos objetos 0,75Vo sobre o valor remanescente do contrato, ate
o máximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a inexecução parcial do contrato;

10.1.5- Multa por inexecução parcial do contrato 5Yo do valor restante a ser executado do contrato;

10.1.ó - Multa por inexecução total do contrato l0o/o (dez inteiros por cento) do valor do contrato;

10.1.7 - As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento, após sua
imposição pela fiscali zaçáo.

10.1.8 - As sanções são independentes entre si, conforme o caso. A aplicação de uma não exclui a das
outras.

10.1.9 - O prazo para pagarnento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela contratada ou do indeferimento da defesa. A
critério da Administração e em sendo possível, o valor será descontado da importância que a contratada
tenha a receber. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa ou
executada a garantia contratual.

rc.2 'Em decorrência do descumprimento do contrato decorrente desta licitação, poderão ainda ser
cominadas as seguintes sanções não pecuniiírias:

São Jose, No 479, Centro - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
F'ons/for: (99) 3 5 S 3 - I O98 / I O 1 I
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10.2.1- Advertência;

10'2.2 - Suspensão tempoúria de participação em licitação e impedimento de contratar com
Adminisração, por ptazo não superior a 5 (cinco) anos;

10.2.3 - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanro
perdurarem os motivos detenninantes da punição ou ate que seja promovida a reabiütação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sernpre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazoda sanção aplicada com base no inciso
anterior.

CláusulsXI-ARESCISÃO

Ítrafotlro

CeútÍo - . CNPJ:
Fone./fax: (99) 3553- I 098/1 0 19

E-mail :prefeiturasucupiradoriachao@ gmail.com

I l.1- Constituem motivo para rescisão do contrato:

I I.l.l - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

ll'1.2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

11.1.3 - O atraso injustificado do serviço;

ll.l'4. - A lentidão do serviço, levando a concluir pela impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s)
estipulado(s);

11.1.5 - A subcontratação total ou a subcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a associação da
execução do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato;

11.1.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompaúar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

ll.l.7 - A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à administração;

11.1.8 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

1 1.1'9. - A decretação de falência social ou de insolvência ciül da pessoa fisiça confiatada;

I l. 1. l0 - A dissolução da sociedade;

I l.l.l I - A alteração social ou a modificaçlo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;

Rua
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11,l,l2 - O cometimento reiterado de falas na execução conratual.

ll.l.13 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justiÍicadas e
Determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato.

I 1.1.14 - Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no Edital.

Cláusula XII - VALOR DO CONTRATO

l2.l As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ xxxxxxxx
(xxxxxrxxr*xxxxx), para todos os legais e jurídicos efeitos.

Cláusula XIII - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o Serviço/serviço do Objeto, determinando o que for necessário à regularizaçãa das
faltas ou defeitos observados.

13.2 Ãs decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal/Gestor do contrato deverão
ser solicitadas as suâs superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

13.3 - Fica instituída como fiscal de contrato o Sr. xxxxxxxxx, Secretario Municipal de xxxxxxxxxxxx.

Cláusula XIV - DISPOSIÇÔfS Cfnq,fS

14,l- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contato indica que tem pleno conheoimento dos
elementos dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar
neúum descoúecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste
contrato.

14.2- Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n' 8.666193, e demais normas
pertinentes.

14.3 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas serviços ou compras, até 25% (vínte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, tlo caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) parâ os seus acréscimos.

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: - CNPJ: 01.612.338/0001 .67

Fone/fax: (99) 3553-l 098/10 l9
E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

\
rr



DO
Admlní !trondo poro o pôvo

14.5 - A contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legais
exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais.

Fica eleito o foro da Comarca de Sucupira do Riachão - Ma, para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado
em 2 (duas) vias de igual teor pelas partes na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Sucupira do Riachão/]víA, xx de xxxxxxxxxxx de2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS
I

2-
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Sucupira do Riachão - MA, 27 de outubro de2022.

Ao Senhor
Presidente CPL
Processo Administrativo no 0427 .417 12022
Modalidade: ADESÃO pnecÃo grgrRôlnco N. 035t2o2z,ATA DE REGISTRo DE pREÇos N.
022t2022.

Requisitantes:

o Secretaria Municipal de Adminisfiação.

ASSUNTO: EXAME PREVIO DA MINUTA CONTRATUAL PARA EFEIToS DE CUMPRI-
MENTO Do ART. t8, p.truicRAFo UNICO DA LEI N. 9.666/93, ATUALTzADA. coNSTA-

_-nçÃo DE REcULARTDADE. ApRovAÇÃo.

Para exame e parecer deste Procurador de Assessoramento Jurídico, versando sobre licitação públi-
ca na modalidade Pregão, cujo objeto é coNTRATAÇÃo DE EMPRESA EspECraLuADA rARA
PRESTAÇÃO OT SERVIÇOS DE REALIZAÇÃo DE EYENToS, vISANDo ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E, LAZER DO
MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACUÃO - MA.

A materia étÍazida à apreciação juridica para cumprimento do paráS.afo único do art. 38, da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.

No que respeita à minuta contratual, incumbe ao parecerista pesquisar a conformidade dos seguintes
itens:

a) condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em confornridade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam, estabelecidas com clareza e
precisão;

b) regisro das cláusulas necessárias:

-- - o obj*o e seus elementos característicos;

II - o regime de execuçâo ou a forma de fomecimento/serviço;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os
critérios de atualização monetiíria entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

lV - os prazos de início de etapas de execuçâo, de conclusão, de entreg4 de observação e de recebimento definiti-
vo, conforrne o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despes4 com a indicação da classificaçâo funcional prograrnrática e da categoria
econômica;

VI - as garantias oferecidas para asseguÍar sua plena execução, quando eúgidas;
MI - os direitos e as responsabilidades das partes, as penatidades cabiveis e os valores das rnultas;

MII - os casos de rescisão;

IX - o reconhecimelrto dos direitos da Adminisfiação, em caso de rescisão administraüva prwisa no art. 77 desta
Lei;

X - as conüções de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
tante vencedor;

Rua São Jose, No 479, Centro - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.3381N0147
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)ilI - a legislação aplicável à execução do conüato e especialmente aos casos omissos;
)ilII - a obrigaçâo do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obri-
gações por ele assurnidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
)(IV - cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dtimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6o do art. 32 daLein. 8.666/93;
XV - A duração dos contratos adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as hipóteses
previstas no rt. 57 daLetn.8.666193.

Caso não sejam atendidos os requisitos acima mencionados, o processo segue ao Departamento de
Licitações para corrigir as não conformidades, retornando ao Jurídico quando as exigênciai legais forem
integralmente cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevãncia, o parecer de
aprovação será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como insuficientes.

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

Todavia coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESrECIALzADA IARA rRESTAÇÃo ng sERVI-
.<OS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE.
TARIA MUMCIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER DO MUMcipIo DE SUCUPIRA Do
RIACHÂO - MA, mediante pregão, desde que seus padrões de desempenho e qualidade possam defini-
dos pelo edítal por meio de especificações usuais do mercado.

Consoante a jurisprudência, aLei 10.520/2002 outorgou à Administração discricionariedade técnica
para definir, em cada caso concreto, o que é serviço comum.

Como se percebe a leitura do anexo I, do Edital, a Administração, dentro de sua discricionariedade
técnica, descreveu com detalhamento o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO Og SERVIÇOS DE REALIZAÇÃo DE EVENToS, VISANDO ATENDER AS NE.
CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER DO MTINICÍ-
PIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, que pretende adquirir, presumindo-se que tal descrição seja a
usual de mercado, cary de garantir çralidade.

Feita tal observação e compulsando os autos, verifico a conformidade do procedimento, edital e mi-
nuta contratual às norÍnas da Lei n. 8.666/93 e, ainda, às regras da Lei n. 10.52012002.

\' Pelo fio do exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93,
sou pela APROVAÇÃO da minuta do instrumento convocatório e do conirato.

Sem mais para o momento, votos estima e consideração.

Jurídico
10121-A

Rua São.Iosé, N" 479, Centro - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.338/000157
Fono/fa*: 199) 3 5 5 3 - I {De / lO I I

E-mail : preíeitu rasucupi radoriachao@gmail.com

.d
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DESPACHO: GAB PREFEITO

Sucupira do Riachão - MA, 28 de outubro de 2022.

APROVO, a presente minuta de contrato, autorizando a sua celebração e consequentemente a adoção das
demais medidas deconentes do PROCESSO ADMINISTRATIVO N, 427 .417 12022.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Dhiego Pereira Morais
Prefeito Municipal Interino

ó-to \)éar,4n .Qotzt,,'r

Rua Seo Jo8é, No 479, Ceffio - cEP:6566t-000. CNPJ: 01.6t2.3381/0001.67
Foncfàx (99) 3553-1 098/1019

E-msi I : prrleltur8sIclrplrrdorlschro@gmril.coE

A
Comissão permanente de Licitação
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CARTADE COITIyOCAÇÃO

Sucupira do Riachão - MA, 28 de outubro de 2022.

AEMPRESA:
sHow TIME PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 1 1.361.62510001-03
ENDEREÇO: RUA DA BANDEIRA N.794, SALA A, BAIRRO: LARANJEIRAS
BURJTI BRAVO-MA

A§SUNtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRf,,SA ESPECIÂLIZADA PARA PRESTÀÇÃO Df,, SERVIÇOS DE
RDALTZAÇÃO DE EVENTOS, VISATIX) ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARTA
MTJNICIPAL DE TURISMO, Df,SPORTO E LAZER DO MT'NICÍPIO DE SUCUPIRÂ DO RIACHÃO _

_\ objeto do PREGÃo ELETRÔNICO N" 035/2022, ÂTÂ DE REGISTRO DE PREÇOS N" 02212022.

Prezado Seúor

A Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão, Estado do Maraúão, inscrita no CNPJ
sob o no 01.612.338/0001-67, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, em cumprimento ao
Ar1. 64, da Lei Federal n' L666193, convocamos a empresa supracitada para assinar no prazo mríximo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento desta carta, os contratos relacionados a ADESÃO
N" 10/2022' PROCESSO ADMINISTRATM N' 427.4ún022, oriundo da adesão ao Processo
Licitatório na modalidade PREGÀo ELETRÔNICO N. 035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N" 022/2022, que rem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO OB EVENTOS, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER DO
MI.JMCÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÀO_ MA.

osé Warlen daS
Presidente CPL

Recebido em: r.0,}'

sHo U ES E EVENTOS LTDA
CNPJ: I 1.361.62510001-03
ENDEREÇO: RUA DA BANDEIRA N" 794,SALA A, BAIRRO: LARANJEIRAS
BURITI BRAVO - MA

Rui §lo Jú4, N.4r0, eÊnho. c§Pr 65668.000. cNPJr 01.612.33&900i.õ7
Foncr'àxr O9) 395t-l09Ul0l9

E.mrll :pnfiltltrrtucuplr.dorhchr@gmll.coD

n1

Limitada ao exposto, renovo meus votos de estima e admiração.
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PREFEITURA MI}NICIPAL DE SUCI]PIRA DO RIACHÃO
ADESÃO N" 10/2022
CoNTRATO N' 427.417 .OtnLzz
PROCESSO ADMIMSTRATTVO N" 427.4fi NO22
ADEsÃo Ao pREcÃo nr,rrnôxrco N'03s/2022, ATA DE REGrsrRo DE pRrÇos N" ozznvzz.

VALOR DO CONTRATO R$ 53s.873,40 (QUTNIIENTOS E TRTNTA E CINCO MrL, OITOCENTOS
E SETENTA n rnÊs REArsn eUARENTA cENTAvos).

Cláusula I
1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contrafual:

a) Como CONTRATAITTTE:

SECRETARIA MTINICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZE& com sede administrativa na Rua São

r-,:osé, N" 479, Centro - CEP: 65668-000, inscrito no CNPJ: 01.612.338/000L-67, através da secretaria
Municipal de Administração - ORDENADORA DE DESPESAS, Sra. Klévia Maria Lima de Sousa, CPF no

045.725.553.62.

a) como CONTRATADA:

SHOW TIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 11.361.62510001-03, estabelecida na
Rua da Bandeira n" '794, sala A, bairro: Laranjeiras por intermédio de seu representante legal S.r. TULIO
DIEGGO GLIMARÃES DA SILVA, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da C&ula de
Identidade/RG n" 17597202001-5 SSP/I{A e inscrito(a) no CPF sob o n" 023.315.993-27, residente e
domiciliado(a) na rua da Bandeira, No 794 bairro: Laranjeiras na cidade de Buriti Bravo - MA.

Cláusula II - ORIETO:

2.1 - Constitui objeto do presente contrato ADESÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
E§PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EYENTOS,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MTJMCIPAL DE TURI§MO,

V)ESPORTO E LAZER DO MIJNICÍPIO DE §UCUPIRA DO RIACHÃO * MA. Destinado a atender à
necessidade da secretaria Municipal de Administração do Município de Sucupira do Riachão - Ma, por
execução indireta, em regime de empreitada por menor preço por item - em conformidade com o respectivo
Termo de Referênci4 planilha quantitativa/orçamentiíriq que independente de transcrição, ficam fazendo
parte deste instrumento.

ctáusuta rII - Dos PREÇos E DA DOTAÇÃO ORÇAMEr.rtÁnr.q.

3.1. - Os preços a vigorarem no presente contrato são os ofertados pela contratada na planilha constante de zua
proposta;

3.2-Para fazer frente às despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando a dotação natureza da
despesa.

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022.

09.01 - Secretaria Municipal de Turismor l)esporto eLazer
04.122.0014.2059.0000 Manutençlo do apoio as atividades culturais
3.3.90.39.00 Outruc §erulçoc dc Tcrcelros - P.J.

\
Fondhxr (99) 5t§5- I 098/1 0 I 9

B-mrlh pnft ltunrucuplrrdorlrchr@mlLcou
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Cláusula IV - REAJUSTE DOS PREÇOS

4.1 - Não haveni reajuste de preços.

4.1.1 - Fic4 todaviq ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hiÉtese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porem
de consequências incalculáveis, prejudiciais à execugão do contrato, de efeitos extraordinrírios (rilea
econômica extraoÍdinária e extracontratual).

Cklusula V - DO PRAZO PARÂ INÍCIO.

5.1 - O prazo para início dos serviços seÍá imediato, a contar da data inicial fixada pela Ordem de Serviços,

5.2 - O prazo total para a CONTRÂTAÇÃO OB rUpnnSA ESPECIALIZADA PARA PR.ESTAÇÃO

_DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DÂ
-SECRETARIA MUMCIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE

SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA. Destinado a ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARJA
MTINICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER do Município de Sucupira do Riachão - Ma, contado da
forma acima estabelecida, seú até 12 meses a partir da sua assinatura e Ordem de Serviços.

Cláusula YI - DO PRAZO DO CONTRATO

6.1 - O presente contrato terá validade de 12 meses a partir da sua assinatura, nos termos da Cláusula )(II.
Devendo o Serviço serem realizadas na sede do município de Sucupira do Riachão - Ma.

6.2 - No interesse e determinação da contratante e aceitação pela contratada, o contrato poderá ser prorrogado
nos exercícios financeiros subsequentes, até o limite de 60 meses com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei
8.6666l93,somente mediante Aditivo Conkatual.

cláusula vrl - cof{DIÇÓEs DE PAGÀMENTO

7,1 - O pagamento sení efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestâção favonível do Setor fiscalizante na
-t iota Fiscal apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

7.1.1- Para a aquisição de bens a NF deveú ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS no I
deO3l02l20ll.

7.2 - Havendo erro na NF ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NF será suspensa para
que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passaú a ser considerada, para efeito de
pagamento, a data do aceite da NF, reapresentada nos mesmos termos do item 6.1.

7.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

7.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidiní coneção monetária com base no IPCA-
IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata
tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situaçâo prevista no itefi7.2.

Cláusula VIII - DÂ FISCALIZAÇÃO

\
lur §lô I§{, Nr 4r9, ecitm ' câPl 65661.000. c}.{PJl 01,ól l,l3}t001.ô,

Forcihxr (99) 1555.109V1019
E.msll : plrfr ltrrrlrclldrrdorlrcàro@odLcon

t
\ :s t)



@ffiffi-
8'l - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pelo Serviço deste contato,uttu'é. 9:.:y- própria equipe ou de prepostos formarmente designaàos, ;; ;;;riõ; 

" 
prenitude dessaresponsabilidade da conúatad4 exercerá a mais ampla e complõta fiscalizaçâo dos-ierviço/serviços emexecução.

8'2' As solicitações, reclamações'- exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução doserviço deverão ser registradas pela seus prepostos nos Livros de oconências, produzindo esses registros osefeitos de direito.

Cláusula IX - DAS OBRIGAÇÕES

I-DaCONTRATADA

a)- executar o Serviço da presente licitação de que trata o Anexo I, no local determinado e de acordo com os
prazrcs estabelecidos na proposta e de acordo com as condiçôes do edital, contados a partir da data da
ssinatura do presente instrumento;

b)- observar para o serviço, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas ao objeto.

c)- fomecer juntamente com a execução do objeto toda a sua documentação fiscal;
d)- responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do objeto a'si adjudiáado, inclusive fretes e
seguros desde a origern até seu local de destino;

e)- manter, durante toda a execlção do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condigões de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f)--aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressõe s até 2syo (vIIIt} ecinco por cento) do
valor inicial, atualizado, do conüato.

II- DACONTRATANTE

a)- comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrato;

\úr- promoveÍ a execução no prazo estipulado Anexo I do Edital do presente processo licitatório;

c)' fiscalizar.a execuçâo do contrato, informando à CONTRATADA para fins de supervisão; Cláusula X -
DAS SANÇÔES

d)- assegurar ao pessoal da CONTRATANTE o livre acesso à instalações para a plena execugão do contrato;

CHusuloX-DASSANÇÔES

10. I - Quanto as outras multas, serão aplicadas conforme seguem:

10.1'l - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relação aos pÍazos fixados, por dia de atraso
injustificado para início do serviço;

10.1.2 - Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,252o do valor do contrato;

10.1.3 - Multa pelo nâo atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização: 0,20% do valor do contrato;

Rut
FonÉ L)lr (99) t553.t09E/10I9

E.mrlhprr&lturÍucupllrdorlrcitoogü.lLr.ú

-61§lô Jora. N" Crrl$o . CEPI . CNPJ| 0t.ót2,33u0001
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10'1'4 - Multa por dia de atraso na entrega dos objetos: 0,75% sobre o valor remanescente do contrato, até omáximo de vinte dias, a partir dos quais pãdení serionsidórada a inexec"ça" p.*i"r-á" *.*,.;
10.1 .5- Multa por inexecução parcial do conEato: 50á do valor restante a ser executado do contrato;

l0'1.6-Multaporinexecuçãototaldocontrato:10%(dezinteirosporcento)dovalordocontrato;

l0'l'7 - As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento, após suaimposição pela fi scalização.

10'1'8 - As sanções são independentes entre si, conforme o c{§o. A aplicação de uma não exclui a das outras.

10'1'9 --o prazo para pagamentg das 
_multas ou oposição de defesa escÍita seró de 05 (cinco) dias úteis, a

contar da data de recebimento da cobrança respeitiva pela contratada ou do indeferiÀento da defesa. A'ritério da AdministÍação e em sendo possivel, o valor seiá descontado d" iô.tâ";i; ;;; a contratada tenha'a receber. Não havendo pagamento pela errpres4 o valor seÉ inscrito como dívida ativa ou executada agarantia contratual.

l0'2 - Em decorrência do descumprimento do contrato decorrente desta licitação, poderão ainda ser cominadas
as seguintes sanções não pecuniárias:

10.2.1 - Advertênci4

10'2'2 - Suspensão temponfuia de participação em licitação e impedimento de contratar com Âdministração,
por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

10'2'3 - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a irópria- autoridade
que aplicou a penalidade, que s9f concedida sempri que o contratado ressarcir a Administraçao pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançáo apiicada 

"om 
base no inciso anterior.

^klusula)O-ARESCISÃO

I I .l - Constituem motivo para rescisão do contato:

I I .l .1 - O não cumprimento de cláusulas conhatuais, especificações ou prazos;

I1.1,2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

I I .1.3 - O atraso injustificado do serviço;

11.1.4. - A lentidão do serviço, levando a concluir pela impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s)
estipulado(s);

11.1.5 - A subcontratação total ou a subcontratação parcial não aútarizada do seu objeto, a associação da
execução do contrato com outÍem, a cessão ou transferênci4 total ou parcial do conüato:

I I .1 .6 - O desatendimento das determinações regulares
a sua execução, assim como as de seus superiores;

da autoridade desigrada para acompanhar e fiscalizar

Fonê/frxr (99) 3r5t.t09Ut0l9
E.mol I tFr.fut[ÍÍ.ucrplrrdorlrchr@lDrll.con
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I1.1.7 - A paralisação do serviço, sem justa causa e pévia comunicação à administração;

11.1.8 - O desatendimento dâs determinações regulares da autoridade designada para acompânhar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superiores;

I I .l .9. - A decretação de falência social ou de insolvência civil da pessoa fisica contratada;

I l. l. l0 - A dissolução da sociedade;

l1.l.ll - A alteÍação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empres4 que prejudique a
execuÉo do contrato;

I1.1.12 - O cometimento reiterado de faltas na execução contratual.

1l.l.l3 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e Determinadas
tela miíxima autoridade da esfera administativa a que está subordinado o contrâtante e exaradas em processo

-administrativo a que se refere o conhato.

I1.1.14 - Perd4 pela contratada, das condições de hóilitação exigidas no Edital.

Cláusula XII - VALOR DO CONTRATO

l2.l - As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor total de Rl$ 535.873,40 (QUINHENTOS E
TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, QUAR.ENTA CENTAVOS),
para todos os legais e jurídicos efeitos.

Cláusula XIII - DA TISCALIZAÇÃO

13.1 Seú designado pela Administração o FiscaUGestor do contrato que seú responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as oconências relaciona.las
com o Serviço do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

'3.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do FiscaUGestor do contrato deverão ser
vsolicitadas as suas superiores em tempo hábil para adoção deq medidas convenientes.

13.3 - Fica instituída como fiscal de contrato o Sra. Klévia Maria Lima de Sousa, Secretária Municipal de
Administragão.

cláusula XIV - DISPOSIÇÔES GERAI§

l4.l- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno coúecimento dos
elementos dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar
nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste
contato.

14.2- Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal no 8.666/93, e demais normas
pertinentes.

14.3 - O contratado fica obrigado a aceitaÍ, nas mesmas condições conftatuais, os acrescimos ou supressões
que se fizerem nas serviços ou compras, até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do

\
Rur §lo Jod. N" 1r0. ecntro . CEPI . CNPI: 0l .ó I 2.33t7000 I .67
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contrato, e, no caso paúicular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos.

14.5 - A contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legais
exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisão administrativa do ajustg nos casos legais.

Fica eleito o foro da Comarca de São João dos Patos - Ma, para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes
do presente ajuste

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 2
(duas) vias de igual teor pelas partes na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Sucupira do Riachão/MA, 03 de novembro de 2022.

TARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E LAZER.
CNPJ n' 01.612.338/0001 -67
Klévia Maria Lima de Sousa

CPF n" M5.725.5fi.A
Ordenadora de Despesas

CONTRATANTE

sHo
J: 11.361.625

E EVENTOS LTDA
/0001-03

TULIO DIEGGO GTIIMARÃES DA SILVA,
RG n' 17 597202001 -5 SSP^,ÍA

CPF n" O23.315.993-27
Administrador.

CONTRATADA

TESTEMUNTIAS:

?o [.fJ
z-.M*l l, h"^- ).lh^- a-:.au.J63* 61

-J 3

Rü §lolorfJl.f ,0, Ccn$a ' CEPI ótóó!.000 . el.lFl 0l,ól2.3lt/0001.ó7
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ADESÃO N" tDn022
CoNTRATO N', 427.417.01 t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 427.417 12022

ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 03512022

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" 022t2022

ORDEM DE SERVIÇOS

EMPRESA:
SHOW TIME PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA
CNPJ: I 1.361 .62510001 -03

Sucupira do Riachão - MÀ 03 de novembro de 2022.

AQ:,o* l/L^, (i*o- & V,r^*-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TIJRISMO, DESPORTO E LAZER

CNPJ n' 01.612.338/0001-67
Klévia Maria Lima de Sousa

CPF n" 045.725.553.62

Ordenadora de Despesas

COI{TRÂTANTE

Recebido em: 0J /lJ / 2o.2J

Assinatura:
SHOWTIME PRO S E EVENTOS LTDA
CNPJ: 1136r.625/0001-03
CONTRATADA

Ru Nts Jol.. l.ln lr9, e0l1m . OBPi 6§661.m0 . eNpJr 01,612,331i0001{7
Fonc/Íàxr (99) llSl.t098/10l 9

E.mdl lprrllltuíltrcuDl'rdorlr0iaooiírlLcoa

I \- tl
'§:-,'

Á:

Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos V.S/, ADESÃO AO CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE RE,ALIZAÇÃO DE
EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE§ DA SECRETARIA MUMCIPAL DE
TURISMO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, CONfOTME

Relatório de Apuração de Preços ANEXO I, para atender as necessidades das secretaria Municipal de
solicitante, objeto do PROCESSO ADMIMSTRATM N' 427.417t2022, ADESÃO AO PREGÀO
ELETRONICO N.03512022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN. 022/2022.
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ANEXO I

Rur Slô Jora, l.l'179, Crnt o - eBPr 6s661'0fl1. CNrur 01.ó12.33UÍ)001.67
Fono/ftxr (99) 3513. 109&l 0 l9
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ITEU EAPFfTFTCÂçóES MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAI,

1

ESTRUTURA DE ALUMINIO, MEDINDO 14X8M, COM
COBERTURA, FECTIAMENTO NAS LATERAIS E
FUNDO, PISO COM MADEIRITE TAPUMES I,ATERAS
E TRASETROS, PROTEçÁO CONTRA DESCARGA
ELÉ.TRICA, GRID EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
BOX P3010X08X5MTS.

PArcO GRANDE PORTE: O DE PÂI.CO EM

2 R$ 8. r92,18 R$ 16.3a4,36

2

PALCO DE MEDIO PORIE: LOCA
MONTAGEM E DE§MONTAGEM DE PALCO
MODULAR, OBEDECENDO AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÔES: l2(DOSE) METROS DE FRENTE x
7 (OITO) METROS DE PROFUNDIDADE, COM
ORELHAS E PLATAFORMAS EM BOX TRUSS DE
FORMATO DE DUAS ÁGUAS, PISO EM ESTRUTURA
COM COMPENSADO DE 20 MM, HOUSE MIX PARA

coM

PA E ALTURA MINIMA DE I

DIA R$ 5.892,18 R$ 11.784,36

PALCO DE PEQUENO PORTE LOCA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PArcO
MODULAR, OBEDECENDO AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÔES: O8(OITO) METROS DE FRENTE X
6 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE, COM
ORELHAS E PLATAFORMAS EM BOX TRUSS DE
FORMÂTO DE DUAS ÁGUAS, PISO EM ESTRUTURA
COM COMPENSADO DE 20 MM, HOUSE MIX PARA
PA E ALTURA MÍNIMA DE 1 M

coM

UND 4 R$ 3.692,18 P-$ 14.76A,72

4

O DE GRANDE PORTE: PARA
EVENTOS ACIMA DE 3OOO PESSOAS EM AMBIENTES
FECHADOS OU ABERTOS, CONTEMPL.ANDO MESA
DE SOM COM OPERADOR, CAIXAS DE SOM,
MICROFONES
.1DlA

SONORIZA

UND c Rs 9.692,18 R$ 19.s84,36

Rs s.s94,79

O PORTE PARA EVENTOS
DE 1OOO A 3OOO PESSOAS EM AMBIENTES
FECHADOS OU ABERTOS, CONTEMPI.ANDO MESA
DE SOM COM OPERADOR, CAIXAS DE SOM,
MICROFONES . 1 DIA

SONO DE

UND R$ 11.189,s8

6

DE PEQUENO PORÍE E PARA
EVENTOS DE 2OO A 1OOO PESSOAS EM AMBIENTES
FECHADOS OU ABERTOS, CONTEMP1ÁNDO MESA
DE SOM COM OPERADOR, CAIXAS DE SOM,
MICROFONES. 1 DIA DO MESMO.

SONORIZA

UND 4 R$ 3.O53,75 R$ 12.2ls,OO

7

PORTE PARA APRESENTAÇÂO DAS BANDAS, DE
NIVEL NACIONAL, ABAIXO: 1 MESAS GRÁM- MA;32
LAMPADAS PAR 64;24 PAR LED 54X 3 WATTST 12
ESTROBOS DMX 30OO WATTS; 24 BEANS 5R 2
MA UINAS DE

DO PArcO DE GRANDESISTEMA DE ILUMIN

DMX 3.OOO

UND 2 R$ 4.9s3,7s R$ 9.907,sO

I
PORTE PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS, LIVES,
DANÇAS CONFORME ABAIXO: 1 MESAS PILOT 2OOO;
12 LAMPADAS PAR 64; 12 PAR LED 54X 3 WATTS; 6
ESTROBOS DMX 30OO WATIS; 12 BEANS 5R, 2
MA UINAS DE

SISTEMA DE ILUMI DO PALCO DE MEDIO

DMX 3000

UND R$ 8.sO7,sO

9
PALCO DE PEQUENO POFrTE PARA
DAS BAND,{S, LIVES, DANÇAS CONFORME ABAIXO:

o

i MESAS PILOT 2OOO 6 LAMPADAS PAR 64 08 PAR
4 R$ 3.sSs,7s R$ 14.2i 5,OO

t

DIA

R$ 4.2s3,7s

UND

euÂrr. 
l
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LED 54x 3 WATT§; 2 ESTROBOS DMX 30OO wATISi
06 BEANS 1 À4ÂQUINAS DE FUMACA DMX ã12

10 PAINEL DE LED .MEDINDO 6X4 96X96 P3 UND 2 R$ 5.907,50 R$ r r.81S,00
I1 PAINEL DE LED - MEDINDO 4X3 96X96 PlO UND 2 R$ 5,207,50 R$ 10.415,00
12 CAMARIM PALCO BACKSTAOE 4X4M. CUMATIZADO UND 2 Rs 4.692,18 R$ 9,384,36

13 GRID DE ALUMINIO DIÁRIA/
METRO 250 R$ 4s,07 R$ 1 1.267,50

15 GRUPO GERADOR SILENCIADO I8O KVA CABINADO
E ABASTECIDO. UND 4 R$ 4.492,18 R$ 17.968,72

16

BANHETRo eulMrco MEDINDO 2,3OMT AL?URA,
I2O, DE IÁRGURA, 1,2OMT DE COMPRIMEMO,
TANQUE COM CAPACIDADE DE 227 LT,PESO TOTAL
75KO

50 R$ 22s,38 R$ I 1.269,00

17 TENDA 5X5M 50 R$ 225,38 R$ 11.269,00
18 TENDA lOXlOM DIAzuA 10 R$ 876,87 R$ 8.768,70

19

SEGURANÇA; O SERVIÇO DE SEGURÂNÇA SERÁ
REALIZADO POR HOMENS E/OU MULHERES QUE
ESTEJAM COM CAMISRTAS IDENTIFICADORAS
CUJO O OBJETTVO É MANTER A ORDEM E
TRANQUILIDADE DA REAIJZAÇÃo Dos EvENTos
REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPÂL,
ATRAvÉs DA SECRETARIA DE CULTURA,
REALIZADO O COMROLE DE ACESSO AO PAI'O,
CAMÂRrNS ou ÁREA RESERVADAS, REcEpÇÃo DE
EVENTOS. ESARMADo).DIÁRIA DE 8 HoRAS.

DIARIA 50 R$ 12s,37 R$ 6.268,50

20

CONTRATAÇÃO
OPERACIONAL.

DE SERVIÇO DE
CoNTRATAÇÃo DE

APOIO
PESSOA

TREINADA E PREPARADA PARA DAR SUPORTE AO
EVENTO COMPREENDO O SERVIÇO DE LIMPEZA, E
DEMÂIS PRoFISSIoNAIS NECESSÁRIoS A
VIABILIDADE DO EVENTO.

DIARIA 25 R$ so,80 R$ r.270,OO

21

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMEI{TAÇÃO E
DEcoRAÇÂo TEMÁTICA DA ÁREA DE REALIZÂÇÃo
DO EVENTO COM BANDEIROIÁS E TODA
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA DEcoRAÇÀo

UND 5 R$ s.2s3,80 R$ 16.269,00

ANIMAÇÃO MUSICAL: SHOW DE BANDA MUSICAL
E/ OU CÂNTOR SO1,o DE RENOME REGIONAL, COM
ATUAÇÃO A NÍVEL NACIONAL COM CD E OU DVD
GRAVADO, COM D(CELENTE REPERTÓRIO NO
ESTTLo FoRRô/AxÉ. EeuIpE DE " ASSISTENTES
DE PArcO' E MÚSICOS, DANÇARINOS, CANTORES,
GUITARRA, CONTRABAXO, BATERIA, PERCUSSÃO E
TECT.ADO, COM BANDAS A SEREM SUGERIDAS
PELA ADMINISTRÂÇÃo

UND , R$ 44.sO7,50 R$ 89.O1s,OO

23

ANIMAÇÀo MUSICAL: coM BANDAS LOCAL EQUIPE
DE "ASSISTENTES DE PArco" E MÚSIcos,
CAI'ITORES, GUITARRA, CONTRABAIXO, BATERIÂ,
PERCUSSÃO E TECLADO, COM BANDÂS A SEREM
SUGERIDAS PELA ADMINISTRAÇÁo.

UND 4 R$ 4.692,20 R$ 18.768,80

24

ANIMAÇÃo MUSICAL: eeNDa.DE RENOME
NACIONAL BANDA DE RECONHECIMENTO
NACIONAL, COM ESTILO E REPERTORIO MUSICAL
ACL"AMADO PELA POPUIÁÇÃO LOCAL, INCLUINDO A
PARTICIPAçÂO DOS MÚSICOS E DANçARINOS,
PARA REALIZAÇÃO DO SHOW COM DURAÇ,{o

(DUAS) HORAS CADA. UND SHOW.MINIMA DE 02

UND 2 P§ 96.884,22 R$ 193.768,44

VÀLOR TOTAL Ri 53§.E73,4{)

Ru Sle Jera, I'P 1r9, ernho. CEPr 65661{00. C}.lPJi 01,612.3381000 t.6,
Fon /hx: (99) 3553.109t/l0l9
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SÃO BANEDTIO COMBUSTIVEIS LTDA

cNPJ N" 10.609.05110001-79
FREDERIK RIBEIRO FERNANDES

cPF N'805.412.753-72
CONTRATADA

Publicado por: FRANCISCO ADRIANO DAS NEVÉí GARCEZ

Código identificador: ee402elbad25ea266c4b5984839f492l

DECRETO 1{." 029/2022, 07 DE NOVEMBRO DE 2022

DECRETO N' 029/2022 DE §UCUPIRA DO RIACHÀO. iiA, 07 DE
ilOVEMBRO DE 2022. "Dêcreta o ponto facultat'ivo para o dia
X l. I 1.202 2 (rexta-Íeira le 14. U.2022 Íregu nda-feira ) dá outras
providênclas'. o PREFEITo Do Mufllclplo or §ucuplRA Do
RtÀcHÂo, ESTADo Do MARAT{HÀo, no uso de suas atribuiçôes
legais, com base no art. 86, lX clc art. 105, l, "a", ambos da Lei
Orgânica do Municipal. COi|SIDÊRANDO o feriado municipal de
10.11.2022 do aniversário de 28 anos de emancipação política de
Sucupira do Riacháo-MA; CONSIDERAI{DO o feriado nacional de
15.11.2022 da Proclamação da República;DECRETA:Art. le - Fica
DE' 'TADO POIITO FÂCUITATIVO no tuncionamento de todos dos
órgb*íe repartiçôes da PreÍeitura Municipal de Sucupira do Riachâo -
MA, para o dia 1l de novcmbro dc 2022 (sexta-felra) e para o dla
14 de novembro dc 2022 (segunda-fcira).AÉ. 2e - Excetua-se no
disposto deste Decreto o ffabalho executado por servidor em regime de
urgência, plantão, ou necessidades indispensáveis ao Íuncionamento
como serviços de saúde, vigilância dos prédios públicos, e outros que, a
critério de cada Secretaria, por razão de sua natureza, não possam ser
suspensas durante o dia descrito no art. 10, caput.Art. 3s - Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicaçáo.Ârt. 4e - Ficam
revogadas as disposiçôes em contrário. Gabinete do Prefeito de
Sucupira do Riacháo, Estado do Maranhão, O7 de novembro de
2022. REG|§TRE-SE, PUBUQUE-SE E CUIIPRA-SE. WALTERLI|5
RODRIGUE§ DE AZEVEDO, PREFEÍTO MUI.IICIPAL.

Publicado por: FRANCISCO ADRIANO DAS NEyES GARCEZ

Código identificador: 1 c892 857 ac08f5fab4d4de a8ff5987 4f

EXTRÂTO DE CONTRATO t{e /t27.417.OtnOà2. ÀDESÃO AO PE N
03512022, ATA DE REGTSTRO DE PREçOS Ns 02212022 x

EXtr*to DE COITTRATO t{s 427.4L7.Ott2022. ADESÂO AO
PREGÃO ELETRÔHICO NC 035/2022, ATÀ DE REGISTRO DE
PREçOS ne O22|2OZ2. PROCES§O ADI'||ÍaISTRATIVO ilc
427.4I1120222. CONTRATAI{TE: SECRETARIA MUNICIPAL DE

TURISMO, DESPORTO E LAZER. CHP, Ho 01.612.338/000L-67, através
da Secretaria Municipal de Administração - Ordenadora de despesas.
5ra. KIévia Maria Lima de Sousa, CPF n" 045.725.553.62.
COI{TRATADA: SHOW TIME PRODUÇOES r fvrutOs LTDA, cNP,
ne 11.361.62510001-03, representante legal 5r. Tulio Dieggo 6uimarães
da Silva, inscrito no CPF n" 023.315.993-27. OBJETO: Adesão a
contrataçáo de empresa especializada para prestação de serviços de
realização de eventos, visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Turismo, Desporto e Lazer do município de Sucupira do
Riachão - MA. VALOR: R$ 535.873,40 (quinhentos e trinta e cinco mil,
oitocentos e setenta e três reaÍs, quarenta centavos. FOIITE DE
RECURSOS: 09.01 - Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Lazer;
04.122.0D14.2059.0000 Manutençâo do apoio as atividades culturais;
3.3,90.39,00 Outros Serviços de Terceiros - PJ. BASE TEGAL: Lei
Federal Ne 8.666/93 ê suas alteraçôes posteriores, em todos os

seus termos. ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de novembro de2O22.
Klévia Maria Lima de Sousa.

Publicado pon FRÁÀ/CI§CO ÁDRIÁNO DÁS 
^/EVES 

GARCEZ
Código idenüfi cado r: 9b7 a98507 c004da8347 cb7 3655ab0ef0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTóh

AV|SO DE LTC|TAçÂO - PREGÃO ELETRôN|CO Ns 013/2022 - PMT

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, toma público
que realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo
certame será regido pela Lei L0.520120A2, Decreto no 10.02412019, do

Decreto ns 7.74612012, do Decreto n" 8.538/2015, da Lei
Complementar ne 123/06 que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alteraçôes na Lei
L47PAfi e 155/2016, Dêcreto Federal ne 10.02412019, pelo Decreto
Municipal N' 0L5/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e
subsidiariamente, pela Lei 8.66683 e aíteraçôes posteriores. PREGÂO
ETETRôilICO lle 01312022 - PMT. Proce330 Administraüvo:
O72-Og12022-06 - PMT. OBJETO: Contratação de lnstituiçâo
Financeira, Pública ou Privada, pâra operar os serviços e gerencíamento

de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores Ativos
da PreÍeitura Municipal de Tutóia - MA com exclusividade, sem ônus
para a contratante, conforme especificaçôes, quantidades e condiçôes
contidas no Termo de Referência. DA SESSÂO DE ABERTURÂ:
Realizar-se no día 30 de novembro de 2022, às 09h:00mim. A sessão
Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site
www.poÉaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados.
oBTEilçÃo Do EDITAL: o Edital e anexos poderão ser obtidos nos

endereços eletrônícos: http://www.tcc.ma.gov.br,
httpsrlltutoi..ma.gov,br ou pelo e-mail:
cclcapmtutoia@gmail.com, e iníormaçôes podem ser obtidas pelo
TeÍefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 08 de novembro de 2022.
FABIAI{A DE PAIVA LlItlA GALÊNO. Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Tutóia {MAl.

Publicado por: KAROLINA NEIDE STLVA DA SILVA

Código identificador: 8782ff89 32 aai40ca48434 cbeT 3 l9bca

AVTSO DE LtCtrAçÃO - PREGÃO ETETRÔN|CO Íre Ol4/2O22 - Pr.rT

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público
que realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo
certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nc 10.024/2019, do
Decreto ns 1.74612012. do Decreto n. 8,538/2015, da Lei
Complementar nB 123/06 que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alteraçôes na Lei

14712014 e 1552016, Decreto Federal nc 10,024/2019, pelo Derreto
Municipal H' 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregáo) e
subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alteraçóes posteriores. PRECÂO
ETETRÔt{lco 1{r ol/t/2022 - PMT. Proccsso Administrativo:
073-09/2022-19 - PMT. OBJETO: Contrataçâo de empresa
especializada no fornecimento de equipamentos, instalaçâo,
configuração, manutenção, suporte técnico e treinamento para

implantaçâo de sistema de vídeo monitoramento urbano de vias
públicas no rnunicípio de Tutóia (MA), de acordo com condiçôes,
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. DA
§E§SÁo DE ABERTURA; Realizar-se no dia 23 de novembro de2022,
às 09h:00mim. A sessão Pública de julgamento será realizada
eletronicamente nô sitê www.portaldecompraspublicas.corn.br no
dia e horário marcados. oBTENçÃo Do EDITAL| o Edital e anexos
poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos:
http:l/rv$rw.tce.ma.gov,br, https:lltutoia.ma.gov,br ou pelo e-
mail: cclcapmtutoiir@gmail.com, e informações podem ser obtidas
pelo Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 08 de novembro de 20?2.
FABIANA DE PAIVA LIMA GALENO. Pregoeira da Prefeitura
f,lunicipal de Tutóia (MAl.

Publicado por: KAROLINA NE,DE SltyÁ DA SILVA
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