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ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

SRP 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

Processo Licitatório Nº: 1/2022 

Processo Adm. Nº: 130/2022 

 

Ata de Registro de Preço, para: CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IN-

FORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE 

SOM, PARA O FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COL-

MEIA-TO 

 

Validade: 12(doze) meses 

 

Às 08:00 horas do dia 11/03/2022, 

no(a) FUNDO MUNICIPAL DE AS-

SISTÊNCIA SOCIAL, reuniram-se na 

SALA DE LICITAÇÃO, situada à 

PRAÇA DA BIBLIA, 0, CENTRO, 

COLMÉIA, CEP: 77.725-000, Fone: 

6334571843, Fax: 6334571843, inscrito 

no CNPJ sob o nº 11.378.344/0001-55, 

representado pelo(a) Pregoeiro(a), 

Sr(a). WELIQUES PEREIRA MO-

RAIS, brasileiro(a), portador do 

CPF/MF nº 017.131.891-94, e os mem-

bros da Equipe de Apoio MARIA GO-

RETTI JANZKOVSKI LEITE, 

POLYANA RIBEIRO DA SILVA NE-

RES, JOSE CARLOS PEREIRA DIAS, 

WELIQUES PEREIRA MORAIS, 

FERNANDA CAUS DA SILVA, de-

signados pelo Decreto nº 27, de 

01/02/2022, com base na Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002 e na regulamen-

tação feita pelo Decreto Nº 9.488, de 30 

DE Agosto de 2018, em face das pro-

postas vencedoras apresentadas no Pre-

gão Eletrônico nº 1/2022, cuja ata e 

demais atos foram homologados pela 

autoridade administrativa, exarado no 

presente processo, R E S O L V E la-

vrar a presente ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS, conforme as cláusulas 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das PROMI-

TENTES CONTRATADAS, 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

visando: a CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA AQUISIÇÃO DE MA-

TERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUI-

PAMENTOS DE SOM, PARA O FUN-

DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE COLMEIA-TO 

 

Parágrafo único: A presente Ata de Re-

gistro de Preços constitui-se em docu-

mento vinculativo e obrigacional às par-

tes, com característica de compromisso 

para futura contratação. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITAN-

TES REGISTRADOS  

CLÁUSULA SEGUNDA: São obriga-

ções dos Licitantes REGISTRADOS, 

entre outras:  

 

I. assinar o contrato de fornecimento com 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL e/ou com os órgãos 

participantes no prazo máximo 05 (Cinco) 

dias úteis, contados da solicitação formal.  

 

II. providenciar a imediata substituição 

dos itens por falhas ou irregularidades 

constatadas pelo(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na 

forma de fornecimento dos materiais e ao 

cumprimento das demais obrigações as-

sumidas nesta ata.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

III. reapresentar sempre, a medida que 

forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novos docu-

mentos que comprovem todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no 

edital do Pregão Eletrônico nº 1/2022 

 

IV. prover condições que possibilitem o 

atendimento das obrigações firmadas a 

partir da data da assinatura da presente 

Ata de Registro de Preços. 

 

V. ressarcir os eventuais prejuízos causa-

dos ao(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, aos órgãos 

participantes e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades come-

tidas na execução das obrigações assumi-

das na presente ARP. 

 

VI. responsabilizar-se por todas as despe-

sas diretas ou indiretas, tais como: salá-

rios, transportes, encargos sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários e de ordem 

de classe, indenizações e quaisquer outras 

que forem devidas aos seus empregados, 

ficando, ainda, o(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e os 

Órgãos Participantes isentos de qualquer  

vínculo  empregatício, responsabilidade 

solidária ou subsidiária 

 

VII. pagar, pontualmente, os seus forne-

cedores e as obrigações fiscais com base 

na presente ata, exonerando o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL e os Órgãos Participantes de res-

ponsabilidade solidária ou subsidiária por 

tal pagamento. 

 

VIII. manter o prazo de garantia e, conta-

do da data da entrega definitiva dos bens, 

na forma prevista no anexo (I)- Termo de 

Referência, do edital do Pregão Eletrôni-

co nº 1/2022 

 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE RE-

GISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de 

validade da presente Ata de Registro de 

Preços é de 12 (doze) meses, contados da 

sua assinatura.  

22 de março de 2022 - Ano VIII - Nº 690 
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DO REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA QUARTA: O preço regis-

trado, a quantidade e o fornecedor dos 

materiais constantes desta, encontram-se 

contidos na tabela abaixo:  

 

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL, entre outras:  
 

I. gerenciar, através do Órgão Gerencia-

dor, esta Ata de Registro de Preços, pro-

videnciando a indicação, sempre que 

solicitado, dos fornecedores, para aten-

dimento às necessidades da Administra-

ção, obedecendo a ordem de classificação 

e os quantitativos de contratação defini-

dos pelos participantes desta Ata; 
 

II. observar para que, durante a vigência 

da presente ata, sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, bem assim, a sua 

compatibilidade com as obrigações assu-

midas; 
 

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita 

execução do presente Registro de Preços, 

através do Órgão Gerenciador; 
 

IV. publicar o preço, o fornecedor e as 

especificações do objeto, em forma de 

extrato, na imprensa oficial do Município, 

sem prejuízo de outras formas de divul-

gação, inclusive pela rede mundial de 

computadores - Internet, durante a vigên-

cia da presente ata; 

 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os 

critérios e condições estabelecidos no 

edital do Pregão Eletrônico nº 1/2022, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL e/ou órgãos partici-

pantes, visando alcançar a quantidade de 

bens pretendida, poderá contratar conco-

mitantemente com um ou mais fornece-

dores que tenham seus preços registrados, 

respeitando-se a capacidade de forneci-

mento das detentoras, e obedecida a or-

dem de classificação das propostas e os 

preços registrados.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de 

Preços efetuado não obriga o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL a firmar as contratações nas quan-

tidades estimadas, podendo ocorrer licita-

ções específicas para o objeto, sendo 

assegurada ao detentor do registro a pre-

ferência de fornecimento, em igualdade 

de condições.  

 

CLÁUSULA OITAVA: A contratação 

junto a cada fornecedor registrado será 

formalizada pelos órgãos integrantes da 

Administração Direta ou Indireta do Po-

der Executivo, mediante a assinatura 

deste.  

 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

CLÁUSULA NONA: O(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL ou os órgãos municipais pagará à 

CONTRATADA, pelos fornecimentos 

dos bens de valor registrado nesta Ata de 

acordo com a quantidade efetivamente 

entregue mediante a apresentação da nota 

fiscal/fatura correspondente dos bens 

entregues, devidamente atestada pelo 

setor responsável, em até 05 (Cinco) dias, 

após o recebimento definitivo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento 

será efetuado através de depósi-

to/transferência bancário(a), mediante 

apresentação do documento fiscal compe-

tente, juntamente com os documentos 

pertinentes.   O documento fiscal deverá 

estar acompanhado dos seguintes docu-

mentos: 

 

Parágrafo Primeiro:  

a) Certidão Negativa de Tributos, expedi-

da pela Secretaria de Estado de Fazenda e 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA 

 

b) Certidão Negativa de Débito - CND do 

INSS; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS 

emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 

d) Certidão Negativa de Débitos Traba-

lhistas – CNDT. 

 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal 

não aprovado pelo(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou 

pelos órgãos municipais será devolvido à 

CONTRATADA para as devidas corre-

ções, passando a contar novos prazos 

previstos nesta Cláusula, a partir da data 

de sua reapresentação e consequente 

aprovação.  

 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A 

Ata de Registro de Preços poderá 

sofrer alterações, obedecido o dispos-

to no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos 

seguintes casos:  

 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados 

poderão ser revisto em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos 

materiais registrados, cabendo ao Órgão 

Gerenciador desta ATA, promover as 

negociações junto aos fornecedores regis-

trados.  

 

Parágrafo Segundo: Quando os preços 

registrados, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  

 

I. convocar o fornecedor registrado para 

negociação de redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado;  

II. frustrada a negociação, liberar o forne-

cedor registrado do compromisso assu-

mido; e  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Eletrônico, os demais fornece-

dores que não tiveram seus preços regis-

trados, visando igual oportunidade de 

negociação;  

 

Parágrafo Terceiro: Quando os preços 

registrados, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  
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I. liberar o fornecedor registrado do com-

promisso assumido, sem aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata e no Edi-

tal do Pregão Eletrônico, confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados;  

 

II. Para o disposto no subitem anterior, a 

comunicação deverá ser feita antes do 

pedido de fornecimento dos materiais;  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Eletrônico, os demais fornece-

dores que não tiveram seus preços regis-

trados, visando igual oportunidade de 

negociação;  

 

Parágrafo Quarto: O(A) FUNDO MUNI-

CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

revogará a Ata de Registro de Preços 

sempre que não houver êxito nas negoci-

ações, na forma da legislação vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O 

Registro de Preços dos fornecedores re-

gistrados será cancelado quando:  

 

I. houver interesse público, devidamente 

fundamentado; 

 

II. o fornecedor descumprir as condições 

da Ata de Registro de Preços; 

 

III. o fornecedor não assinar a Ata de 

Registro de Preço no prazo determinado 

neste edital, sem justificativa aceita pe-

lo(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL 

 

IV. se constatar a existência de declara-

ção de inidoneidade do fornecedor; 

 

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu 

preço registrado, no caso deste se tornar 

superior ao praticados no mercado; 

 

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, 

quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade do cumpri-

mento das exigências do instrumento 

convocatório que deu origem à esta ARP, 

tendo em vista fato superveniente e aceito 

pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE AS-

SISTÊNCIA SOCIAL 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os 

preços da presente Ata serão irreajustá-

veis durante a validade desta  

 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas 

no Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 

8.666/93, o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL poderá promo-

ver o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, mediante solicitação fundamen-

tada e aceita.  

 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela 

inexecução total ou parcial da Ata o(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL poderá, garantido o devido 

processo legal, a ampla defesa e o contra-

ditório, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções:  
 

I. advertência; 
 

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total registrado; 
 

III. suspensão temporária do direito de 

participar em licitação e impedimento de 

contratar com o(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos; 
 

IV. declaração de inidoneidade para lici-

tar ou contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos deter-

minantes da punição, ou até que seja 

promovida a sua reabilitação perante  a 

autoridade que aplicou a penalidade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A 

penalidade de advertência poderá ser 

aplicada nos seguintes casos, independen-

temente da aplicação de multas:  
 

I. descumprimento das obrigações assu-

midas, desde que não acarretem prejuízos 

para o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL;  
 

II. execução insatisfatória ou inexecução 

do objeto da licitação, desde que a sua 

gravidade não recomende o enquadra-

mento nos casos de suspensão temporária 

ou declaração de inidoneidade; 
 

III. pequenas ocorrências que possam 

acarretar transtornos no desenvolvimento 

dos serviços do(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou dos 

órgãos municipais; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os 

preços da presente Ata serão irreajustá-

veis durante a validade desta  
 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se 

refere o inciso II da Cláusula Décima 

Quarta não impede que o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL rescinda, unilateralmente, o Con-

trato ou cancele o Registro de Preço do 

fornecedor e, ainda aplique as outras 

sanções previstas na Cláusula Décima 

Quarta, em seus incisos I, III e IV, fa-

cultada o devido processo legal, a am-

pla defesa e o contraditório da PROMI-

TENTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As 

multas aplicadas serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos pe-

lo(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL;  

 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamen-

to devido pelo(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ou sendo 

este insuficiente, caberá à CONTRATA-

DA efetuar o pagamento da multa, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

contado da data da comunicação de con-

firmação da sanção;  

 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o 

pagamento nos termos acima definidos, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL poderá, se houver, 

valer-se do valor dado em garantia e, não 

sendo este suficiente, far-se-á a sua co-

brança judicialmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A 

penalidade de declaração de inidoneidade 

para licitar e contratar com a Administra-

ção Pública será proposta se constatada 

má fé, ação maliciosa e premeditada da 

CONTRATADA em prejuízo do(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL, evidência de atuação com 

interesses escusos ou reincidência de 

faltas que acarretem prejuízos ao(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL ou aplicações sucessivas 

das outras penalidades anteriormente 

descritas.  

 

Parágrafo Único: A penalidade prevista 

nesta cláusula é de competência do ÓR-

GÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO 

PARTICIPANTE, facultada à contratada 

o devido processo legal, a ampla defesa e 

contraditório, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da abertura de 

vista, podendo a reabilitação ser requeri-

da após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá 

utilizar-se da Ata de Registro de Preços 

qualquer órgão ou entidade da Adminis-

tração que não tenha participado do cer-

tame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente 

comprovada a vantagem e, respeitadas no 

que couber, as condições e as regras esta-

belecidas na Lei nº. º 8.666/1993 e Decre-

to Federal nº 7.892/2013. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao 

fornecedor beneficiário da Ata de Regis-

tro de Preços, observadas a condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação 

ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obri-

gações presentes e futuras decorrentes da 

ata, assumidas com órgão gerenciador.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

As aquisições ou contratações adicionais 

a que se refere o item anterior não pode-

rão exceder, por órgão ou entidade, a 

50% dos quantitativos dos itens do ins-

trumento convocatório e registrados na 

ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

Ademais, o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não 

poderá exceder, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo de cada item registrado na 

ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, inde-

pendente do número de órgãos não parti-

cipantes que aderirem.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 

As omissões desta ATA e as dúvidas 

oriundas de sua interpretação serão sana-

das de acordo com o que dispuserem o 

Edital do Pregão Eletrônico nº 1/2022 e 

as propostas apresentadas pelas CON-

TRATADA(S), prevalecendo, em caso de 

conflito, as disposições do Edital sobre as 

das propostas.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O 

presente registro decorre de adjudicação 

às PROMITENTE(S) CONTRATA-

DA(S) dos objetos, cujas descrições, 

quantidades e especificações constam no 

Termo de Referência - Anexo, do Pregão 

Eletrônico nº 1/2022, conforme decisão 

do Pregoeiro do(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, la-

vrada em Ata datada de 22/03/2022, e 

homologação feita pela Gestora do Fundo 

Municipal.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 

Caberá ao Órgão Gerenciador do Municí-

pio o gerenciamento da presente  Ata de 

Registro de Preços nos termos da legisla-

ção vigente.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica 

eleito o foro da Comarca deste Municí-

pio, para dirimir quaisquer dúvidas decor-

rentes da execução desta ATA, com re-

núncia das partes a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja.  

 

COLMÉIA, 22 de março de 2022 
 

MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 

 
CONTRATADA(S): 

 

Digitalpar Informática Ltda 

 

Microfort Informática Ltda 

 

Rei do Café Caseiro Torrefação e Comércio 

de Café Ltda 

_______________________________________ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

Processo Licitatório Nº: 2/2022    

Processo Adm. Nº: 136/2022 
 

Ata de Registro de Preço, para: CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E 

EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTI-

COS E ELETROELETRÔNICOS, PARA 

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL DE COLMEIA-TO. 
 

Validade: 12(doze) meses 
 

Às 08:00 horas do dia 14/03/2022, no(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL, reuniram-se na SALA DE 

LICITAÇÃO, situada à PRAÇA DA 

BIBLIA, 0, CENTRO, COLMÉIA, CEP: 

77.725-000, Fone: 6334571843, Fax: 

6334571843, inscrito no CNPJ sob o nº 

11.378.344/0001-55, representado pelo(a) 

Pregoeiro(a), Sr(a). WELIQUES PEREI-

RA MORAIS, brasileiro(a), portador do 

CPF/MF nº 017.131.891-94, e os mem-

bros da Equipe de Apoio MARIA GO-

RETTI JANZKOVSKI LEITE, 

POLYANA RIBEIRO DA SILVA NE-

RES, JOSE CARLOS PEREIRA DIAS, 

WELIQUES PEREIRA MORAIS, FER-

NANDA CAUS DA SILVA, designados 

pelo Decreto nº 27, de 01/02/2022, com 

base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002 e na regulamentação feita pelo De-

creto Nº 9.488, de 30 DE Agosto de 

2018, em face das propostas vencedoras 

apresentadas no Pregão Eletrônico nº 

2/2022, cuja ata e demais atos foram 

homologados pela autoridade administra-

tiva, exarado no presente processo, R E S 

O L V E lavrar a presente ATA DE RE-

GISTRO DE PREÇOS, conforme as 

cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das PROMI-

TENTES CONTRATADAS, 
 

 
 

visando a: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA AQUISIÇÃO DE BENS 

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELE-

TRODOMÉSTICOS E ELETROELE-

TRÔNICOS, PARA O FUNDO MUNI-

CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

COLMEIA-TO. 
 

Parágrafo único: A presente Ata de Re-

gistro de Preços constitui-se em docu-

mento vinculativo e obrigacional às par-

tes, com característica de compromisso 

para futura contratação. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITAN-

TES REGISTRADOS  

CLÁUSULA SEGUNDA: São obriga-

ções dos Licitantes REGISTRADOS, 

entre outras:  
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I. assinar o contrato de fornecimento com 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL e/ou com os órgãos 

participantes no prazo máximo 05 (Cinco) 

dias úteis, contados da solicitação formal.  
 

II. providenciar a imediata substituição 

dos itens por falhas ou irregularidades 

constatadas pelo(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na 

forma de fornecimento dos materiais e ao 

cumprimento das demais obrigações as-

sumidas nesta ata.  
 

III. reapresentar sempre, a medida que 

forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novos docu-

mentos que comprovem todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no 

edital do Pregão Eletrônico nº 2/2022 
 

IV. prover condições que possibilitem o 

atendimento das obrigações firmadas a 

partir da data da assinatura da presente 

Ata de Registro de Preços. 
 

V. ressarcir os eventuais prejuízos causa-

dos ao(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, aos órgãos 

participantes e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades come-

tidas na execução das obrigações assumi-

das na presente ARP. 
 

VI. responsabilizar-se por todas as despe-

sas diretas ou indiretas, tais como: salá-

rios, transportes, encargos sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários e de ordem 

de classe, indenizações e quaisquer outras 

que forem devidas aos seus empregados, 

ficando, ainda, o(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e os 

Órgãos Participantes isentos de qualquer  

vínculo  empregatício, responsabilidade 

solidária ou subsidiária 
 

VII. pagar, pontualmente, os seus forne-

cedores e as obrigações fiscais com base 

na presente ata, exonerando o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL e os Órgãos Participantes de res-

ponsabilidade solidária ou subsidiária por 

tal pagamento. 
 

VIII. manter o prazo de garantia e, conta-

do da data da entrega definitiva dos bens, 

na forma prevista no anexo (I)- Termo de 

Referência, do edital do Pregão Eletrôni-

co nº 2/2022 
 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE RE-

GISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de 

validade da presente Ata de Registro de 

Preços é de 12 (doze) meses, contados da 

sua assinatura.  

 

DO REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA QUARTA: O preço regis-

trado, a quantidade e o fornecedor dos 

materiais constantes desta, encontram-se 

contidos na tabela abaixo:  

 
 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL, entre outras:  
 

I. gerenciar, através do Órgão Gerencia-

dor, esta Ata de Registro de Preços, pro-

videnciando a indicação, sempre que 

solicitado, dos fornecedores, para aten-

dimento às necessidades da Administra-

ção, obedecendo a ordem de classificação 

e os quantitativos de contratação defini-

dos pelos participantes desta Ata; 
 

II. observar para que, durante a vigência da 

presente ata, sejam mantidas todas as con-

dições de habilitação e qualificação exigi-

das na licitação, bem assim, a sua compati-

bilidade com as obrigações assumidas; 
 

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita 

execução do presente Registro de Preços, 

através do Órgão Gerenciador; 
 

IV. publicar o preço, o fornecedor e as espe-

cificações do objeto, em forma de extrato, na 

imprensa oficial do Município, sem prejuízo 

de outras formas de divulgação, inclusive 

pela rede mundial de computadores - Inter-

net, durante a vigência da presente ata; 
 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os 

critérios e condições estabelecidos no edital 

do Pregão Eletrônico nº 2/2022, o(a) FUN-

DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL e/ou órgãos participantes, visando 

alcançar a quantidade de bens pretendida, 

poderá contratar concomitantemente com 

um ou mais fornecedores que tenham seus 

preços registrados, respeitando-se a capaci-

dade de fornecimento das detentoras, e 

obedecida a ordem de classificação das 

propostas e os preços registrados.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de 

Preços efetuado não obriga o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI-

AL a firmar as contratações nas quantida-

des estimadas, podendo ocorrer licitações 

específicas para o objeto, sendo assegurada 
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ao detentor do registro a preferência de 

fornecimento, em igualdade de condições.  
 

CLÁUSULA OITAVA: A contratação 

junto a cada fornecedor registrado será 

formalizada pelos órgãos integrantes da 

Administração Direta ou Indireta do Poder 

Executivo, mediante a assinatura deste.  
 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

CLÁUSULA NONA: O(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL ou os órgãos municipais pagará à 

CONTRATADA, pelos fornecimentos 

dos bens de valor registrado nesta Ata de 

acordo com a quantidade efetivamente 

entregue mediante a apresentação da nota 

fiscal/fatura correspondente dos bens 

entregues, devidamente atestada pelo 

setor responsável, em até 05 (Cinco) dias, 

após o recebimento definitivo.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será 

efetuado através de depósito/transferência 

bancário(a), mediante apresentação do 

documento fiscal competente, juntamente 

com os documentos pertinentes. O docu-

mento fiscal deverá estar acompanhado dos 

seguintes documentos: 
 

Parágrafo Primeiro:  
 

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida 

pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMÉIA 
 

b) Certidão Negativa de Débito-CND do INSS; 
 

c) Certificado de Regularidade do FGTS 

emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 

d) Certidão Negativa de Débitos Traba-

lhistas – CNDT. 
 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal 

não aprovado pelo(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou 

pelos órgãos municipais será devolvido à 

CONTRATADA para as devidas corre-

ções, passando a contar novos prazos pre-

vistos nesta Cláusula, a partir da data de sua 

reapresentação e consequente aprovação.  
 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A 

Ata de Registro de Preços poderá sofrer 

alterações, obedecido o disposto no Art. 

65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:  
 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados 

poderão ser revisto em decorrência de even-

tual redução daqueles praticados no merca-

do, ou de fato que eleve o custo dos materi-

ais registrados, cabendo ao Órgão Gerenci-

ador desta ATA, promover as negociações 

junto aos fornecedores registrados.  

Parágrafo Segundo: Quando os preços 

registrados, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  
 

I. convocar o fornecedor registrado para 

negociação de redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado;  
 

II. frustrada a negociação, liberar o fornece-

dor registrado do compromisso assumido; e  
 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Eletrônico, os demais fornecedo-

res que não tiveram seus preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação;  
 

Parágrafo Terceiro: Quando os preços 

registrados, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  
 

I. liberar o fornecedor registrado do com-

promisso assumido, sem aplicação das pena-

lidades previstas nesta Ata e no Edital do 

Pregão Eletrônico, confirmada a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados;  
 

II. Para o disposto no subitem anterior, a 

comunicação deverá ser feita antes do 

pedido de fornecimento dos materiais;  
 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Eletrônico, os demais fornecedo-

res que não tiveram seus preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação;  
 

Parágrafo Quarto: O(A) FUNDO MUNI-

CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

revogará a Ata de Registro de Preços 

sempre que não houver êxito nas negoci-

ações, na forma da legislação vigente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O 

Registro de Preços dos fornecedores re-

gistrados será cancelado quando:  
 

I. houver interesse público, devidamente 

fundamentado; 
 

II. o fornecedor descumprir as condições 

da Ata de Registro de Preços; 
 

III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro 

de Preço no prazo determinado neste edital, 

sem justificativa aceita pelo(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

IV. se constatar a existência de declara-

ção de inidoneidade do fornecedor; 
 

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu 

preço registrado, no caso deste se tornar 

superior ao praticados no mercado; 
 

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, 

quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade do cumpri-

mento das exigências do instrumento 

convocatório que deu origem à esta ARP, 

tendo em vista fato superveniente e aceito 

pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE AS-

SISTÊNCIA SOCIAL 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os 

preços da presente Ata serão irreajustá-

veis durante a validade desta  
 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no 

Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 8.666/93, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL poderá promover o equi-

líbrio econômico-financeiro do contrato, 

mediante solicitação fundamentada e aceita.  
 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela 

inexecução total ou parcial da Ata o(a) FUN-

DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL poderá, garantido o devido processo 

legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções:  
 

I. advertência; 
 

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total registrado; 
 

III. suspensão temporária do direito de 

participar em licitação e impedimento de 

contratar com o(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos; 
 

IV. declaração de inidoneidade para lici-

tar ou contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos deter-

minantes da punição, ou até que seja 

promovida a sua reabilitação perante  a 

autoridade que aplicou a penalidade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A 

penalidade de advertência poderá ser 

aplicada nos seguintes casos, independen-

temente da aplicação de multas:  
 

I. descumprimento das obrigações assu-

midas, desde que não acarretem prejuízos 

para o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL;  

II. execução insatisfatória ou inexecução 

do objeto da licitação, desde que a sua 

gravidade não recomende o enquadra-

mento nos casos de suspensão temporária 

ou declaração de inidoneidade; 
 

III. pequenas ocorrências que possam 

acarretar transtornos no desenvolvimento 

dos serviços do(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou dos 

órgãos municipais; 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

77.725-000, Colmeia-TO                                                                                                                                                                                                                    prefeituramunicipaldecolmeia@gmail.com 
Praça da Bíblia, S/N, Centro                                                                                                                                                                                                                   (63) 3457-1843, www.colmeia.to.gov.br 

Pág 07 
22 de março de 2022 Ano VIII, nº 690 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os 

preços da presente Ata serão irreajustá-

veis durante a validade desta  
 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refe-

re o inciso II da Cláusula Décima Quarta não 

impede que o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL rescinda, unilate-

ralmente, o Contrato ou cancele o Registro 

de Preço do fornecedor e, ainda aplique as 

outras sanções previstas na Cláusula Décima 

Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada 

o devido processo legal, a ampla defesa e o 

contraditório da PROMITENTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As 

multas aplicadas serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos pe-

lo(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL;  
 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamen-

to devido pelo(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ou sendo 

este insuficiente, caberá à CONTRATA-

DA efetuar o pagamento da multa, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

contado da data da comunicação de con-

firmação da sanção;  
 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o 

pagamento nos termos acima definidos, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL poderá, se houver, 

valer-se do valor dado em garantia e, não 

sendo este suficiente, far-se-á a sua co-

brança judicialmente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A 

penalidade de declaração de inidoneidade 

para licitar e contratar com a Administra-

ção Pública será proposta se constatada má 

fé, ação maliciosa e premeditada da CON-

TRATADA em prejuízo do(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI-

AL, evidência de atuação com interesses 

escusos ou reincidência de faltas que acar-

retem prejuízos ao(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou 

aplicações sucessivas das outras penalida-

des anteriormente descritas.  
 

Parágrafo Único: A penalidade prevista 

nesta cláusula é de competência do ÓR-

GÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO 

PARTICIPANTE, facultada à contratada 

o devido processo legal, a ampla defesa e 

contraditório, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da abertura de 

vista, podendo a reabilitação ser requeri-

da após 2 (dois) anos de sua aplicação.  
 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá 

utilizar-se da Ata de Registro de Preços 

qualquer órgão ou entidade da Adminis-

tração que não tenha participado do cer-

tame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente 

comprovada a vantagem e, respeitadas no 

que couber, as condições e as regras esta-

belecidas na Lei nº. º 8.666/1993 e Decre-

to Federal nº 7.892/2013. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao 

fornecedor beneficiário da Ata de Regis-

tro de Preços, observadas a condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação 

ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obri-

gações presentes e futuras decorrentes da 

ata, assumidas com órgão gerenciador.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

As aquisições ou contratações adicionais 

a que se refere o item anterior não pode-

rão exceder, por órgão ou entidade, a 

50% dos quantitativos dos itens do ins-

trumento convocatório e registrados na 

ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

Ademais, o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de  preços não 

poderá exceder, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo de cada item registrado na 

ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, inde-

pendente do número de órgãos não parti-

cipantes que aderirem.  
  

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As 

omissões desta ATA e as dúvidas oriundas 

de sua interpretação serão sanadas de acor-

do com o que dispuserem o Edital do Pre-

gão Eletrônico nº 2/2022 e as propostas 

apresentadas pelas CONTRATADA(S), 

prevalecendo, em caso de conflito, as dis-

posições do Edital sobre as das propostas.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O 

presente registro decorre de adjudicação às 

PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) 

dos objetos, cujas descrições, quantidades e 

especificações constam no Termo de Refe-

rência - Anexo, do Pregão Eletrônico nº 

2/2022, conforme decisão do Pregoeiro 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL, lavrada em Ata datada 

de 22/03/2022, e homologação feita pela 

Gestora do Fundo Municipal.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Ca-

berá ao Órgão Gerenciador do Município o 

gerenciamento da presente  Ata de Registro 

de Preços nos termos da legislação vigente.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica 

eleito o foro da Comarca deste Municí-

pio, para dirimir quaisquer dúvidas decor-

rentes da execução desta ATA, com re-

núncia das partes a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja.  
 

COLMÉIA, 22 de março de 2022 
 

MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 
 

CONTRATADA(S): 
 

Br Comércio de Eletro e Eletrônicos Eireli 
 

Loja Impacto Informática Ltda ME 
 

Rei do Café Caseiro Torrefação e Comércio 

de Café Ltda 

_______________________________________ 
 

ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 021/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Locação de imóvel para função de almoxa-

rifado, pois esta municipalidade não possui 

deposito ou localidade onde possa servir 

como o mesmo, no atendimento à Prefeitu-

ra Municipal de Colméia-TO, pois se faz 

necessária para manter o desenvolvimento 

das atividades desta municipalidade.” 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – ESTADO DO TOCAN-

TINS, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e em conformidade com a 

Lei Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação 

proveniente do Termo de Referência, da 

Prefeitura Municipal de Colméia-TO, 

informa a necessidade da locação de 

imóvel para função de almoxarifado, pois 

esta municipalidade não possui deposito 

ou localidade onde possa servir como o 

mesmo, no atendimento à Prefeitura Mu-

nicipal de Colmeia-TO, pois se faz neces-

sária para manter o desenvolvimento das 

atividades desta municipalidade. 
 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos huma-

nos em seus quadros para atender as pró-

prias necessidades; 
 

Considerando, que a contratação direta, sem 

licitação, por dispensa, em razão do valor 

econômico do contrato encontra estribo no 

princípio da economicidade, cujo teor é 

conexo com o princípio da proporcionali-

dade, na medida em que deve há ver rela-
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ção proporcional entre os gastos da Admi-

nistração pública com o procedimento e as 

vantagens a serem auferidas com ele; 
 

Considerando, a Justificativa da contrata-

ção, do preço e da razão da escolha do 

fornecedor da CPL, a qual apontou as 

normas legais que possibilitam a dispensa 

do processo licitatório nos casos como o 

presente, principalmente o artigo 24, X, 

da Lei Federal 8.666/96; 
 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o Pare-

cer Técnico da Secretaria Municipal de 

Controle Interno aprovando as normas 

legais do referido processo; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1.º Dispensar o procedimento de licita-

ção, nos termos do art. 24, inciso X, da Lei 

Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, para contratação de WAN-

DA MARIZA VIEIRA COSTA, CPF 

546.780.561-49, no valor global de R$ 

8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) 
 

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 
 

Poder Executivo Municipal de Colméia, 

Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês 

de março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

ATOS DE INEXIGIBILIDADE 
 

ATO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO nº 004/2022 
 

“Dispõe sobre a inexigibilidade de licitação 

para contratação de empresa para prestação 

de serviço de representação artística, do tipo 

show musical, com a Banda Mastruz com 

Leite, a ser realizado no dia 13 de maio 

2022, no parque de exposição, tendo no 

mínimo 02 horas de show, em Comemora-

ção aos 42 anos de emancipação política do 

Município de Colméia-TO.” 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COL-

MÉIA – ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais e constitu-

cionais e em conformidade com a Lei 

Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação pro-

veniente do Termo de Referência, da Secre-

taria Municipal de Administração, que in-

forma a necessidade contratação de empresa 

para prestação de serviço de representação 

artística, do tipo show musical, com a Banda 

Mastruz com Leite, a ser realizado no dia 13 

de maio 2022, no parque de exposição, tendo 

no mínimo 02 horas de show, em Comemo-

ração aos 42 anos de emancipação política 

do Município de Colméia-TO; 
 

Considerando, que a contratação direta, 

sem licitação, por inexigibilidade, em 

função por inviabilidade de competição, a 

discricionariedade da Administração dá-

se por previsão legal consignada no art. 

25, inc. III, da Lei nº 8.666/93; 
 

Considerando, que são pacíficas as dou-

trinas e a jurisprudências, quanto a inexi-

gibilidade de contratação de profissional 

de qualquer setor artístico, diretamente ou 

através de empresário exclusivo, desde 

que consagrado pela crítica especializada 

ou pela opinião pública; 
 

Considerando, a Justificativa da contrata-

ção, do preço e da razão da escolha do 

fornecedor da CPL, a qual apontou as 

normas legais que possibilitam a inexigi-

bilidade do processo licitatório nos casos 

como o presente, principalmente o artigo 

25, III, da Lei Federal 8.666/96; 
 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o Pare-

cer Técnico da Controladoria Geral do 

Município aprovando as normas legais do 

referido processo; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1.ºA inexigibilidade de procedimento 

de licitação, nos termos do art. 25, inciso 

III, § 1º da Lei Federal 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, para 

contratação da Empresa J. L. DE CAS-

TRO ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

13.262.247/0001-28, no valor global de 

R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). 
 

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 
 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Execu-

tivo Municipal de Colméia, Estado do Tocan-

tins, aos 22 dias do mês de março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

ATO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO nº 005/2022 
 

“Dispõe sobre a inexigibilidade de licita-

ção para contratação de empresa especia-

lizada no fornecimento de assinatura de 

ferramenta de pesquisa e comparação de 

preços praticados pela administração 

pública, no atendimento das demandas da 

Prefeitura Municipal de Colméia-TO.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COL-

MÉIA – ESTADO DO TOCANTINS, no 

uso de suas atribuições legais e constitu-

cionais e em conformidade com a Lei 

Orgânica Municipal, e: 
 

Considerando, os termos da solicitação pro-

veniente do Termo de Referência, da Secre-

taria Municipal de Administração, que in-

forma a necessidade contratação de empresa 

especializada no fornecimento de assinatura 

de ferramenta de pesquisa e comparação de 

preços praticados pela administração públi-

ca, no atendimento das demandas da Prefei-

tura Municipal de Colméia-TO; 
 

Considerando, a necessidade da Adminis-

tração pública de realizar a pesquisa de 

preços para possa avaliar o custo das 

contratações públicas constitui-se ele-

mento fundamental para instrução dos 

procedimentos de contratação, estando 

prevista em várias disposições legais e 

sua obrigatoriedade é reconhecida por 

diversas jurisprudências; 
 

Considerando, que a contratação direta, 

sem licitação, por inexigibilidade, por 

inviabilidade de competição, a discricio-

nariedade da Administração dá-se por 

previsão legal consignada no art. 25, inc. 

I, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 
 

Considerando, que são pacíficas a doutrina 

e a jurisprudência dos Tribunais, quanto a 

inexigibilidade de contratação de prestação 

de assessoria e consultoria jurídica face a 

singularidade e a notória especialização do 

profissional a ser contratado; 
 

Considerando, a Justificativa da contrata-

ção, do preço e da razão da escolha do 

fornecedor da CPL, a qual apontou as 

normas legais que possibilitam a inexigi-

bilidade do processo licitatório nos casos 

como o presente, principalmente o artigo 

25, I, da Lei Federal 8.666/96; 
 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o Pare-

cer Técnico da Controladoria Geral do 

Município aprovando as normas legais do 

referido processo; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1.ºA inexigibilidade de procedimento 

de licitação, nos termos do art. 25, inciso I, 

§ 1º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, para contratação da 

Empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLU-

ÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita 

no CNPJ sob o nº 07.797.967/0001-95, no 

valor global de R$ 10.865,00 (dez mil, 

oitocentos e sessenta e cinco reais). 
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Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da 

data de sua assinatura. 

 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Execu-

tivo Municipal de Colméia, Estado do Tocan-

tins, aos 22 dias do mês de março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 0019, 

DE 22 DE MARÇO DE 2022 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 339/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 

 

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PA-

RA FUNÇÃO DE ALMOXARIFADO, 

POIS ESTA MUNICIPALIDADE NÃO 

POSSUI DEPOSITO OU LOCALIDADE 

ONDE POSSA SERVIR COMO O MES-

MO, NO ATENDIMENTO À PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE COLMÉIA-TO. 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, com sede na Praça da Bíblia, 

s/nº, Centro, CEP 77.725-000, Colméia-

TO, inscrita no CNPJ nº 02.070.746 

/0001-05, representado neste ato pelo 

Senhor, JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, brasi-

leiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade nº 1.108.121 SSP/TO, CPF nº 

431.885.327-68, residente e domiciliado 

na cidade de Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: WANDA MARIA 

VIEIRA COSTA, brasileira, portador da 

Carteira de Identidade nº 030973 

SSP/TO, CPF nº 546.780.561-49, resi-

dente e domiciliado na Fazenda São Jor-

ge, S/N- Fazenda São Jorge, CEP 77.725-

000, Colméia-TO. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, honorários 

contratuais no valor mensal de R$ 700,00 

(setecentos reais), o que corresponde o 

valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e 

quatrocentos reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 044 / Ação: Manu-

tenção e Gestão da Secretaria de Admi-

nistração / Dotação: 03.03.04.122.2093. 

2.204/ Fonte 1.500.0000.000000 / Ele-

mentos de despesa 3.3.90.36/15. 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 12 (doze) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, com vistas a obten-

ção de preços e condições mais vantajo-

sas para a Administração de acordo com 

o art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, obser-

vadas as alterações posteriores introduzi-

das nos referidos diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 

 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 020,  

DE 22 DE MARÇO DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 347/2021 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍS-

TICA, DO TIPO SHOW MUSICAL, 

COM A BANDA MASTRUZ COM LEI-

TE A SER REALIZADO NO DIA 13 DE 

MAIO 2022, NO PARQUE DE EXPOSI-

ÇÃO, TENDO NO MÍNIMO 02 HORAS 

DE SHOW, EM COMEMORAÇÃO AOS 

42 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTI-

CA DO MUNICÍPIO DE COLMÉIA-TO. 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, com sede na Praça da Bíblia, 

s/nº, Centro, CEP 77.725-000, Colméia-

TO, inscrita no CNPJ nº 02.070. 

746/0001-05, representado neste ato pelo 

Senhor, JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, brasi-

leiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade nº 1.108.121 SSP/TO, CPF nº 

431.885.327-68, residente e domiciliado 

na cidade de Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: J .L DE CASTRO-ME, 

com sede na Rua 07, nº 448 Nazaré, CEP 

65.800-000, Balsas-MA, inscrita no 

CNPJ nº 13.262.247/0001-28, representa-

do neste ato pelo Senhora JARDENIA 

LOPES DE CASTRO, brasileira, empre-

sária, portador da Carteira de Identidade 

nº 035081722008-3 SSP/MA, CPF nº 

033.798.563-47, residente e domiciliado 

na cidade de Balsas-MA. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, honorários 

contratuais no valor total de R$ 95.000,00 

(noventa e cinco mil reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica Ano: 2022 – Ficha 091 – Ação: 

Eventos tradicionais, culturais e datas – 

Dotação: 03.08.13.392.2118.2.243 – 

Fonte: 1500.0000.000000 – Elemento de 

Despesa: 3.3.90.39/23. 
 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de até a finalização do período 

festivo que origina essa contratação, con-

tado a partir da data de sua assinatura, de 

acordo com o art. 57, da Lei nº 8.666/93. 
 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Transparência  

e Controle Interno (Dec. nº 01 de 03/01/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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