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TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 139/2022  

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO –  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022. 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que cons-

ta dos presentes autos e considerando a 

regularidade de todo o procedimento 

licitatório, em especial o julgamento pro-

cedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto nes-

tes autos, bem como Parecer Jurídico, 

RESOLVO, no uso de minhas atribuições 

legais, com fulcro nas disposições do art. 

4, XXII da Lei n.10.520, de 17 de julho 

de 2002 com modificações posteriores, 

HOMOLOGAR o procedimento licitató-

rio realizado na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL nº 1/2022 CONTRATA-

ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZA-

ÇÃO, REALIZADO NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNI-

CIPIO EM ATENDIMENTO A SECRE-

TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COLMEIA-TO. destinados a FUN-

DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

deste Município, para o cumprimento das 

atribuições do Município de COL-

MÉIA/TO, apresentando-se como pro-

postas mais vantajosas as das empresas: 
  

O. S. DO AMARAL, pessoa jurídica, 

devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob 

nº 37.450.102/0001-19, estabelecida em 

RUA RAIMUNDO P DOS SANTOS, 

1400, - CENTRO, COLINAS DO TO-

CANTINS - TO, vencedora dos itens 

abaixo relacionados: 
 

 
 

Importa-se a presente licitação na impor-

tância total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 

mil reais), cuja despesa deverá correr a 

conta das seguintes Dotações Orçamentá-

rias: Não há dotações informadas. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

COLMÉIA/TO, aos, 06 de abril de 2022 

 
KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA 

Gestora do Fundo Municipal de Educação 

_______________________________________ 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 140/2022  

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO –  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2022. 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que 

consta dos presentes autos e conside-

rando a regularidade de todo o proce-

dimento licitatório, em especial o jul-

gamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a) 

, inserto nestes autos, bem como Pare-

cer Jurídico, RESOLVO, no uso de 

minhas atribuições legais, com fulcro 

nas disposições do art. 4, XXII da Lei 

n.10.520, de 17 de julho de 2002 com 

modificações posteriores, HOMOLO-

GAR o procedimento licitatório reali-

zado na modalidade de PREGÃO PRE-

SENCIAL nº 2/2022 CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FUTURO E 

EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRA-

TIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE 

CAIXA D'ÁGUA E SANITIZAÇÃO. 

destinados a FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE COLMEIA deste Municí-

pio, para o cumprimento das atribuições 

do Município de COLMÉIA/TO, apre-

sentando-se como propostas mais van-

tajosas as das empresas: 

 

O. S. DO AMARAL, pessoa jurídica, 

devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob 

nº 37.450.102/0001-19, estabelecida em 

RUA RAIMUNDO P DOS SANTOS, 

1400, - CENTRO, COLINAS DO TO-

CANTINS - TO, vencedora dos itens 

abaixo relacionados: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Importa-se a presente licitação na impor-

tância total de R$ 36.400,00 (trinta e seis 

mil e quatrocentos reais), cuja despesa 

deverá correr a conta das seguintes Dota-

ções Orçamentárias: Não há dotações 

informadas. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

COLMÉIA/TO, aos, 06 de abril de 2022 

 
VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 141/2022  

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO –  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022. 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que cons-

ta dos presentes autos e considerando a 

regularidade de todo o procedimento 

licitatório, em especial o julgamento pro-

cedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto nes-

tes autos, bem como Parecer Jurídico, 

RESOLVO, no uso de minhas atribuições 

legais, com fulcro nas disposições do art. 

4, XXII da Lei n.10.520, de 17 de julho 

de 2002 com modificações posteriores, 

HOMOLOGAR o procedimento licitató-

rio realizado na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL nº 1/2022 CONTRATA-

ÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDI-

CAMENTOS QUE ATENDERÁ A PO-

PULAÇÃO EM VULNERABILIDADE. 

destinados a FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE COLMEIA deste Município, 

para o cumprimento das atribuições do 

Município de COLMÉIA/TO, apresen-

tando-se como propostas mais vantajosas 

as das empresas: 

 

OK COMERCIO DE MEDICAMEN-

TOS LTDA - ME, pessoa jurídica, 

devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob 

nº 13.335.649/0001-05, estabelecida 

em AV:LONGUINHO VIEIRA JUNI-

OR, 672, CASA - CENTRO, COL-

MÉIA - TO, vencedora dos itens abai-

xo relacionados: 

06 de abril de 2022 - Ano VIII - Nº 699 
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Importa-se a presente licitação na impor-

tância total de R$ 80.654,78 (oitenta mil e 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e 

setenta e oito centavos), cuja despesa 

deverá correr a conta das seguintes Dota-

ções Orçamentárias: Não há dotações 

informadas. 

PUBLIQUE-SE. 

 

COLMÉIA/TO, aos, 06 de abril de 2022 

 
VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 307/2022  

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO –  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2022. 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que 

consta dos presentes autos e consideran-

do a regularidade de todo o procedimen-

to licitatório, em especial o julgamento 

procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto 

nestes autos, bem como Parecer Jurídico, 

RESOLVO, no uso de minhas atribui-

ções legais, com fulcro nas disposições 

do art. 4, XXII da Lei n.10.520, de 17 de 

julho de 2002 com modificações poste-

riores, HOMOLOGAR o procedimento 

licitatório realizado na modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL nº 2/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA-

RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO. destinados a 

GABINETE DO PREFEITO deste Mu-

nicípio, para o cumprimento das atribui-

ções do Município de COLMÉIA/TO, 

apresentando-se como propostas mais 

vantajosas as das empresas: 
 

JR PROJETO RURAL EIRELI, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no 

CPF/CNPJ sob nº 29.662.297/0001-32, 

estabelecida em AV LONGUINHO VI-

EIRA JUNIOR, 923, - CENTRO, COL-

MÉIA - TO, vencedora dos itens abaixo 

relacionados: 
 

 

Importa-se a presente licitação na impor-

tância total de R$ 138.000,00 (cento e 

trinta e oito mil reais), cuja despesa deve-

rá correr a conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: Não há dotações infor-

madas. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

COLMÉIA/TO, aos, 06 de abril de 2022 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 

SRP 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2022 

PROCESSO ADM. Nº 141/2022 

 

Ata de Registro de Preço, para: CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FUTURO EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS QUE ATENDE-

RÁ A POPULAÇÃO EM VULNERA-

BILIDADE. 

 

Validade: 12(doze) meses 

 

Às 08:30 horas do dia 29/03/2022, no(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA, reuniram-se na SALA DE 

LICITAÇÃO, situada à AVENIDA 

LONGUINHO VIEIRA JUNIOR, 943, 

CENTRO, COLMÉIA, CEP: 77.725-000, 

Fone: 6334571843, Fax: 6334571843, 

inscrito no CNPJ sob o nº 

11.328.248/0001-00, 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 Presencial nº 

1/2022, 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: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das PROMI-

TENTES CONTRATADAS, 

 

 
 

visando a CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA FUTURO EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO EM 

VULNERABILIDADE. 

 

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 SAUDE 

DE COLMEIA e/ou com os órgãos parti-

cipantes 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 SAUDE DE COLMEIA, 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 condi-

ções de habilitação e qualificação exigi-

das no edital do Pregão Presencial 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 

SAUDE DE COLMEIA, aos órgãos par-

ticipantes 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 SAUDE DE COLMEIA 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 SAUDE DE COL-

MEIA 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 Presenci-

al 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.  
 

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 SAUDE DE COLMEIA 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA, 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; 
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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 Presencial nº 1/2022, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA e/ou órgãos participantes, 

visando alcançar a quantidade de bens 

pretendida, poderá contratar concomitan-

temente com um ou mais fornecedores 

que tenham seus preços registrados, res-

peitando-se a capacidade 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 SAUDE DE COL-

MEIA 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 SAUDE DE COL-

MEIA 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 SAUDE DE COLMEIA 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 disposto 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 Presencial, 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:  

 

I. liberar o fornecedor registrado do com-

promisso assumido, sem aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata e no Edi-

tal do Pregão Presencial, 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 Presencial, os demais fornece-

dores que não tiveram seus preços regis-

trados, visando igual oportunidade de 

negociação;  

 

Parágrafo Quarto: O(A) FUNDO MUNI-

CIPAL DE SAUDE DE COLMEIA re-

vogará a Ata de Registro de Preços sem-

pre que não houver êxito nas negocia-

ções, 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 SAUDE 

DE COLMEIA 

 

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 
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SAUDE DE COLMEIA 

 

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 

SAUDE DE COLMEIA poderá promover 

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 SAUDE DE 

COLMEIA 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 SAUDE DE COLMEIA, 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 

SAUDE DE COLMEIA;  

 

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 SAUDE DE COLMEIA ou dos ór-

gãos 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 SAUDE DE COL-

MEIA 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, facul-

tada o devido processo legal, a ampla 

defesa e o contraditório da PROMITEN-

TE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As 

multas aplicadas serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos pe-

lo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA;  

 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamen-

to devido pelo(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE SAUDE DE COLMEIA, 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 SAUDE 

DE COLMEIA poderá, se houver, valer-

se do valor dado em garantia e, não sendo 

este suficiente, far-se-á a sua cobrança 

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 SAUDE DE 

COLMEIA, evidência de atuação com 

interesses escusos ou reincidência de 

faltas que acarretem prejuízos ao(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA ou aplicações sucessivas das 

outras penalidades anteriormente descri-

tas.  

 

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 no 

Decreto 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 Presencial 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 
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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 

Presencial nº 1/2022, conforme decisão 

do Pregoeiro do(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE SAUDE DE COLMEIA, lavra-

da em Ata datada de 06/04/2022, e homo-

logação feita pelo senhor Gestor do FMS.  

 

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, 06 de abril de 2022 

 
VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

 

CONTRATADA: 

 

OK COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA - ME 

_______________________________________ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2022 

PROCESSO ADM. Nº 307/2022 

 

Ata de Registro de Preço, para: CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LO-

CAÇÃO DE VEÍCULO. 

 

Validade: 12(doze) meses 

 

Às 08:00 horas do dia 04/04/2022, 

no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMEIA, 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 02.070.746/0001-05 , repre-

sentado pelo(a) Pregoeiro(a), Sr(a). 

WELIQUES PEREIRA MORAIS, 

brasileiro(a), portador do CPF/MF nº 

017.131.891-94, e os membros da 

Equipe de Apoio MARIA GORETTI 

JANZKOVSKI LEITE, POLYANA 

RIBEIRO DA SILVA NERES, JOSE 

CARLOS PEREIRA DIAS, WELI-

QUES PEREIRA MORAIS, FER-

NANDA CAUS DA SILVA, designa-

dos 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 Decreto Nº 9.488, de 30 DE 

Agosto de 2018, em face das propostas 

vencedoras apresentadas no Pregão 

Presencial nº 2/2022, cuja ata e demais 

atos foram homologados pela autori-

dade administrativa, exarado no pre-

sente processo, R E S O L V E lavrar a 

presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, conforme as cláusulas se-

guintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das PROMI-

TENTES CONTRATADAS, 

 

 
 

visando a CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. 

 

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) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMEIA e/ou com os órgãos partici-

pantes 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) PREFEITURA MU-

NICIPAL DE COLMEIA, na forma de 

fornecimento dos materiais e ao cumpri-

mento das demais obrigações assumidas 

nesta ata.  

III. reapresentar sempre, a medida que 

forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novos docu-

mentos que comprovem todas as condi-

ções de habilitação e qualificação exigi-

das no edital do Pregão Presencial 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) PREFEITURA MUNICIPAL 

DE COLMEIA, aos órgãos participantes 

e/ou a terceiros, provocados por inefici-

ência ou irregularidades cometidas na 

execução das obrigações assumidas 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) PREFEITURA MU-

NICIPAL DE COLMEIA 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) PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA 

e os Órgãos Participantes de responsabi-

lidade 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 Presenci-

al 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:  
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DAS OBRIGAÇÕES DO(A) PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE COLMEIA 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações 

do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMEIA, 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 

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 Presencial nº 2/2022, o(a) PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA 

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 capacidade 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) PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE COLMEIA a 

firmar as contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações espe-

cíficas para o objeto, sendo assegurada ao 

detentor do registro a preferência de forne-

cimento, 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) PREFEITU-

RA MUNICIPAL DE COLMEIA ou os 

órgãos municipais pagará à CONTRA-

TADA, pelos fornecimentos dos bens de 

valor registrado nesta Ata de acordo com 

a quantidade efetivamente entregue me-

diante a apresentação da nota fiscal/fatura 

correspondente dos bens entregues, devi-

damente atestada pelo setor responsável, 

em até 05 (Cinco) dias, após o recebi-

mento 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, 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) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLMEIA ou pelos 

órgãos municipais será devolvido à CON-

TRATADA para as devidas correções, 

passando a contar novos prazos previstos 

nesta Cláusula, a partir da data de sua 

reapresentação e conseqüente 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 forne-

cedor registrado do compromisso assu-

mido; e  
 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, 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:  
 

I. liberar o fornecedor registrado do com-

promisso assumido, sem aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata e no Edi-

tal do Pregão Presencial, 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 Presencial, os demais fornece-

dores que não tiveram seus preços regis-

trados, visando igual oportunidade de 

negociação;  
 

Parágrafo Quarto: O(A) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLMEIA revogará a 

Ata de Registro de Preços sempre que 

não houver êxito nas negociações, 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; 
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III. o fornecedor não assinar a Ata de Re-

gistro de Preço no prazo determinado neste 

edital, sem justificativa aceita pelo(a) PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA 

 

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 cumprimento 

das exigências do instrumento convocatório 

que deu origem à esta ARP, tendo em vista 

fato superveniente e aceito pelo(a) PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE COLMEIA 

 

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) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMEIA poderá promover o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, median-

te solicitação fundamentada e aceita.  

 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela 

inexecução total ou parcial da Ata o(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MEIA poderá, garantido o devido processo 

legal, a ampla defesa e o contraditório, apli-

car 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) PREFEITURA MU-

NICIPAL DE COLMEIA, 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) PREFEITURA MUNICIPAL 

DE COLMEIA;  

 

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) PREFEITURA MU-

NICIPAL DE COLMEIA 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) PREFEITU-

RA MUNICIPAL DE COLMEIA rescin-

da, unilateralmente, o Contrato ou cance-

le 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 contra-

ditório da PROMITENTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas 

aplicadas serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo(a) PREFEITU-

RA MUNICIPAL DE COLMEIA;  

 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamen-

to devido pelo(a) PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE COLMEIA, ou sendo este 

insuficiente, caberá à CONTRATADA 

efetuar o pagamento da multa, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, conta-

do da data da comunicação de confirma-

ção da sanção;  

 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o 

pagamento nos termos acima definidos, o(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MEIA poderá, se houver, valer-se do valor 

dado em garantia e, não sendo este suficien-

te, far-se-á a sua cobrança 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) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MEIA, evidência de atuação com interes-

ses escusos ou reincidência de faltas que 

acarretem prejuízos ao(a) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLMEIA ou aplica-

ções 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 

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 no 

Decreto 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 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Pág 09 
06 de abril de 2022 Ano VIII, nº 699 

omissões desta ATA e as dúvidas oriundas 

de sua interpretação serão sanadas de acor-

do com o que dispuserem o Edital do Pre-

gão Presencial 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) CONTRATA-

DA(S) dos objetos, cujas descrições, 

quantidades e especificações constam no 

Termo de Referência - Anexo, do Pregão 

Presencial nº 2/2022, conforme decisão 

do Pregoeiro do(a) PREFEITURA MU-

NICIPAL DE COLMEIA, lavrada em 

Ata datada de 06/04/2022, e homologa-

ção feita pelo senhor Prefeito 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, 6 de abril de 2022 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

 

CONTRATADA(S): 

 

JR PROJETO RURAL EIRELI 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 009,  

DE 06 DE ABRIL DE 2022 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 352/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FOR-

NECIMENTO DE INTERNET, 500 MB, 

A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS 

DO CRÁS E DO CENTRO DOS IDO-

SOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ-

PIO DE COLMÉIA-TO. 

 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com 

sede na Praça da Bíblia, s/nº, Centro, CEP 

77.725-000, Colméia-TO, inscrita no 

CNPJ nº 11.378.344/0001-55, representado 

neste ato pela Senhora, MARIVAN DIAS 

PEREIRA REIS, brasileira, casada, porta-

dora da Carteira de Identidade nº 2.115.385 

SSP/GO, CPF nº 211.028.809-91, residen-

te e domiciliada em Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: SP TELECOMUNI-

CAÇÕES EIRELE-ME, com sede na 

Avenida Longuinho Vieira Júnior, nº 

1121, centro, CEP 77.725-000, Colméia-

TO, inscrita no CNPJ nº 10.271.457 

/0003-56, representado neste ato pelo 

Senhor, SILVANO JUNIO PEREIRA, 

brasileiro, inscrito no CPF nº 221.608. 

028-40, residente e domiciliado na Ave-

nida Paraíba, nº 1330, centro, CEP 

77.700-000, Guaraí-TO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, o valor 

estimado total de R$ 2.973,24 (dois mil e 

novecentos e setenta e três reais e vinte e 

quatro centavo), sendo pago mensalmente 

por 02 (dois) pontos de internet de fibra 

óptica, num valor de R$ 165,18 (cento e 

sessenta e cinco reais e dezoito centavos). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 355 / Ação: Manu-

tenção do Fundo Municipal de Assist. 

Social/ Dotação: 05.02.08.244.2117. 

2.233/ Fonte 1.500.0000.000000/ Ele-

mentos de despesa 3.3.90.40/13. 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de até 09 (nove) meses, contado 

a partir da data de sua assinatura, poden-

do o mesmo vir a ser prorrogado por 

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 

_______________________________________ 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DEASSITÊNCIA 

SOCIAL DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 010,  

DE 06 DE ABRIL DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 302/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRU-

TURA DE PALCO E MONTAGEM DE 

SOM, QUE ATENDERÁ A DEMANDA 

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL DE COLMÉIA-TO. 

 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede na 

Praça da Bíblia, s/nº, Centro, CEP 77.725-

000, Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

11.378.344/0001-55, representado neste ato 

pela Senhora, MARIVAN DIAS PEREIRA 

REIS, brasileira, casada, portadora da Car-

teira de Identidade nº 2.115.385 SSP/GO, 

CPF nº 211.028.809-91, residente e domici-

liada em Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: GENIVAL RODRI-

GUES DE SOUSA-ME (GR SOM), com 

sede na Rua Flor de Maio, nº 78, Setor Uni-

versitário, CEP 77.708-000, Tabocão-TO, 

inscrita no CNPJ nº CNPJ 13.617.347 /0001-

20, neste ato representado pelo Sr. GENI-

VAL RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, 

portador da Carteira de Identidade nº 

729.204 SSP/TO, CPF nº 995.831.191-72, 

residente e domiciliado em Tabocão-TO 

 

DO VALOR: O CONTRATANTE pagará 

ao CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, o que corres-

ponde o valor estimado total de R$ 17.215,00 

(dezessete mil e duzentos e quinze reais). 

 

DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO 

DA CONTRATAÇÃO: A despesa decor-

rente do presente processo correrá por 

conta da funcional programática – 2022  

 

FICHA AÇÃO DOTAÇÃO FONTE 
ELEMENTO 

DE DESPESA 

227 

Aprimora-

mento da 

Organização e 

Gestão SUAS 

05.02.08.244.

117.2.230 

1.500. 

0000. 

000000 
3.3.90.39/23 

235 

Promoção de 

Serviços de 

Proteção 

Social 

05.02.08.244.

117.2.231 

1.500. 

0000. 

000000 
3.3.90.39/23 

241 

Aprimora-

mento da 

Organização e 

Gestão do 

PBF e 

CAÚNICO-

IGDPBF 

05.02.08.244.

117.2.232 

1.500. 

0000. 

000000 
3.3.90.39/23 
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251 

Manutenção 

do Fundo 

Municipal de 

Assistência 

Social 

05.02.08.244.

117.2.233 

1.500. 

0000. 

000000 
3.3.90.39/23 

255 

Manutenção 

de Benefícios 

eventuais  

05.02.08.244.

117.2.234 

1.500. 

0000. 

000000 
3.3.90.39/23 

261 

Apoio ao 

fortalecimento 

do Conselho 

Municipal de 

Assis. Social/ 

Controle 

Social 

05.02.08.244.

117.2.235 

1.500. 

0000. 

000000 
3.3.90.39/23 

266 

Promoção dos 

Serviços de 

Proteção 

Social 

05.02.08.244.

117.2.237 

1.500. 

0000. 

000000 
3.3.90.39/23 

272 
Programa 

Criança Feliz 

05.02.08.244.

117.2.238 

1.500. 

0000. 

000000 
3.3.90.39/23 

 

DO PRAZO DO CONTRATO: O presen-

te contrato terá vigência de 09 (nove) me-

ses, contado a partir da data de sua assina-

tura, podendo o mesmo vir a ser prorroga-

do por sucessivos períodos, com vistas à 

obtenção de preços e condições mais van-

tajosas 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 

_______________________________________ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 012, 

DE 6 DE ABRIL DE 2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRA-

TIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAI-

XA D’AGUA E SANITIZAÇÃO. 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE SAÚDE, com sede na Rua Goi-

ás, nº 164, Centro, CEP 77.725-000, 

Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

11.328.248/0001-00, representado neste 

ato pelo Senhor, VINICIO SOUZA 

MARTINS, brasileiro, solteiro, portador 

da Carteira de Identidade nº 642.841 

SSP/TO, CPF nº 004.718.461-20, resi-

dente e domiciliada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: O.S. DO AMARAL, 

com sede na Rua Raimundo P dos San-

tos nº 1400, Centro, CEP 77.760-000, 

Colinas do Tocantins- TO, inscrita no 

CNPJ nº 37.450.102/0001-19, represen-

tado neste ato pelo Senhor (a), OR-

LEANE SÁ DO AMARAL, brasileira, 

solteira, empresária, portadora da car-

teira de identidade (RG) nº 5175816 

SSP/PE, CPF nº 020.633.304-84, resi-

dente e domiciliada em Colinas do To-

cantins- TO. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, valor uni-

tário de R$ 9.100,00 (nove mil e cem 

reais), o que corresponde o valor estima-

do total de R$ 36.400,00 (trinta e seis mil 

e quatrocentos reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 175 / Ação: Limpeza 

e conservação / Dotação: 04.01.10.122. 

2093.2.159/ Fonte 1.500.1002.000000/ 

Elementos de despesa 3.3.90.39/78.  
 

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 

_______________________________________ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 013, 

DE 6 DE ABRIL DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRA-

TIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE CAI-

XA D’AGUA E SANITIZAÇÃO. 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE EDUCAÇÃO, com sede na 

Avenida Longuinho Vieira Júnior,nº 934, 

Centro, CEP 77.725-000, Colméia-TO, 

inscrita no CNPJ nº 30.881.766/0001-93, 

representado neste ato pela Senhora, 

KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEI-

RA, brasileira, solteira, portadora da Car-

teira de Identidade nº 446.939 SSP/TO, 

CPF nº 901.685.931-49, residente e do-

miciliada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: O.S. DO AMARAL, 

com sede na Rua Raimundo P dos Santos 

nº 1400, Centro, CEP 77.760-000, Coli-

nas do Tocantins- TO, inscrita no CNPJ 

nº 37.450.102/0001-19, representado 

neste ato pelo Senhor (a), ORLEANE SÁ 

DO AMARAL, brasileira, solteira, em-

presária, portadora da carteira de identi-

dade (RG) nº 5175816 SSP/PE, CPF nº 

020.633.304-84, residente e domiciliada 

em Colinas do Tocantins- TO. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, valor uni-

tário de R$ 8.750,00 (oito mil e setecen-

tos e cinquenta reais), o que corresponde 

o valor estimado total de R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022  
 

 
 

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 

_______________________________________ 
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 015,  

DE 06 DE ABRIL DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 411/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN-

TIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 

 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE EDUCAÇÃO, com sede na 

Avenida Longuinho Vieira Júnior, nº 934, 

Centro, CEP 77.725-000, Colméia-TO, 

inscrita no CNPJ nº 30.881.766/0001-93, 

representado neste ato pela Senhora, 

KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEI-

RA, brasileira, solteira, portadora da Car-

teira de Identidade nº 446.939 SSP/TO, 

CPF nº 901.685.931-49, residente e do-

miciliada em Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: THIAGO CARDOSO 

DE MORAIS-ME, com sede na Avenida 

JK, nº 157, Centro, CEP 77.725-000, 

Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

12.695.101/0001-03, representado neste 

ato pelo Senhor, THIAGO CARDOSO 

DE MORAIS, brasileiro, empresário, 

portador da Carteira de Identidade nº 

358.257 2º via SSP/TO, CPF nº 

889.417.011-04, residente e domiciliado 

na Avenida Bahia, nº 550, centro, CEP 

77.725-000, Colméia-TO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, o valor 

mensal de R$ 1.059,00 (mil e cinquenta e 

nove reais), o que corresponde o valor 

total estimado de R$ 9.531,00 (nove mil e 

quinhentos e trinta e um reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022. 

 

FICHA AÇÃO DOTAÇÃO FONTE 
ELEMENTO DE 

DESPESA 

280 

Manutenção da 

Secretaria Mun. 

de Educação 

06.06.12.1

22.2093.2.

211 

1.500. 

1001. 

000000 

3.3.90.39/17 

308 

Manutenção da 

rede municipal 

de ensino 

fundamental 

06.06.12.3

61.2103.2.

219 

1.500. 

1001. 

000000 

3.3.90.39/17 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de até 09 (nove) meses, contado 

a partir da data de sua assinatura, poden-

do o mesmo vir a ser prorrogado por 

sucessivos períodos, com vistas à 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 

_______________________________________ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 016,  

DE 06 DE ABRIL DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN-

TIVA E CORRETIVA DE MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI-

CA (COMPUTADORES), QUE ATEN-

DERÁ A DEMANDA DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE SAÚDE, com sede na Rua Goi-

ás, nº 164, Centro, CEP 77.725-000, 

Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

11.328.248/0001-00, representado neste 

ato pelo Senhor, VINICIO SOUZA 

MARTINS, brasileiro, solteiro, porta-

dor da Carteira de Identidade nº 

642.841 SSP/TO, CPF nº 004.718.461-

20, residente e domiciliada em Col-

méia-TO. 

 

CONTRATADO: THIAGO CARDOSO 

DE MORAIS-ME, com sede na Avenida 

JK, nº 157, Centro, CEP 77.725-000, 

Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

12.695.101/0001-03, representado neste 

ato pelo Senhor, THIAGO CARDOSO 

DE MORAIS, brasileiro, empresário, 

portador da Carteira de Identidade nº 

358.257 2º via SSP/TO, CPF nº 

889.417.011-04, residente e domiciliado 

na Avenida Bahia, nº 550, centro, CEP 

77.725-000, Colméia-TO. 

O CONTRATANTE pagará ao CON-

TRATADO, pela execução dos serviços 

objeto deste contrato, o valor estimado 

total de R$ 9.531,00 (nove mil e quinhen-

tos e trinta e um reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 – Ficha: 175 / Ação: Manu-

tenção do Fundo Municipal de Saúde / 

Dotação: 04.01.10.122.2093.2.159/ Fonte 

1.500.1002.000000 / Elementos de despe-

sa 3.3.9039/17.  

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 09 (nove) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, com vistas à 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 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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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