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TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 300/2022  

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO –  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022. 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta 

dos presentes autos e considerando a 

regularidade de todo o procedimento 

licitatório, em especial o julgamento 

procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto 

nestes 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 licitatório 

realizado na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 5/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA A 

MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAL 

E NATALIDADE, PARA 

DISTRIBUIÇÃO ÀS MÃES EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

SOCIAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

COLMEIA-TO. destinados a FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL deste Município, para o 

cumprimento das atribuições do Município 

de COLMÉIA/TO, apresentando-se como 

propostas mais vantajosas as das empresas: 

 

JOÃO E MARIA ATELIE LTDA, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ 

sob nº 43.449.716/0001-83, estabelecida em 

RUA 4, N.362 A, 0, Sala 03/ C - Jardim Boa 

Vista, ORLÂNDIA - SP, vencedora dos 

itens abaixo relacionados: 

 

- DESCRIÇÃO MARCA QTD 

U
N

D
 

V. UNIT 
V. 

TOTAL 

1 

CONJUNTO 
LONGO PARA 
BEBÊ BODY E 
CALÇA 
MASCULINO 
(P) 

M
A

L
U

 

50 U
N

 

31,00 1.550,00 

2 

CONJUNTO 
LONGO PARA 
BEBÊ BODY E 
CALÇA 
MASCULINO (M) 

M
A

L
U

 

50 U
N

 

13,00 650,00 

3 

CUEIRO 
60X80CM - 
CORES 
SORTIDAS 

M
A

L
U

 

100 U
N

 

8,00 800,00 

       

       

       

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

4 

MÊIAS BEBÊ 
RECEM 
NASCIDO - 
CORES 
SORTIDAS 

C
A

Ç
U

L
IN

H
A

 

100 U
N

 

4,00 400,00 

5 

LUVAS BEBÊ 
RECEM 
NASCIDO - 
CORES 
SORTIDAS 

M
A

L
U

 

100 U
N

 

2,50 250,00 

6 

MANTAS 
BEBES - 
CORES 
SORTIDAS 

M
A

L
U

 

100 U
N

 

14,00 1.400,00 

7 
FLANELAS 
BEBE - CORES 
SORTIDAS 

M
A

L
U

 

100 U
N

 

24,00 2.400,00 

8 

TOALHA 
BANHO BEBE - 
CORES 
SORTIDAS 

M
A

F
E

S
S

IO
N

I 100 U
N

 

16,50 1.650,00 

9 

FRALDA 
TECIDO (PCT 
COM 5 
UNIDADES) M

IN
A

S
 

R
E

Y
 

100 U
N

 

12,50 1.250,00 

10 

BANHEIRA 
PARA BEBÊ 
DE PLÁSTICO 
PVC, UNISSEX, 
20 LITROS A

D
O

L
E

T
A

 

100 U
N

 
20,00 2.000,00 

TOTAL DO FORNECEDOR  R$    12.350,00  

 

Importa-se a presente licitação na 

importância total de R$ 12.350,00 (doze 

mil e trezentos e cinquenta reais), cuja 

despesa deverá correr a conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: Não 

há dotações informadas. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

COLMÉIA/TO, aos, 05 de julho de 2022 

 
MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do FMAS de Colméia-TO 

_______________________________________ 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 440/2022  

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO –  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022. 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta 

dos presentes autos e considerando a 

regularidade de todo o procedimento 

licitatório, em especial o julgamento 

procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto 

nestes 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 licitatório 

realizado na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 4/2022 CONTRATA-

ÇÃO DE EMPRESA PARA 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE 

DECORAÇÃO, DESTINADO PARA AO 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL. destinados a FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL deste Município, para o cumpri-

mento das atribuições do Município de 

COLMÉIA/TO, apresentando-se como 

propostas mais vantajosas as das empresas: 

 

CLAUDERICE MARIA DE MELO 

VALADARES 67850146204, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no 

CPF/CNPJ sob nº 31.648.533/0001-08, 

estabelecida em AV CASTELO 

BRANCO, 1207, - CENTRO, COLMÉIA 

- TO, vencedora dos itens abaixo 

relacionados: 

 

- DESCRIÇÃO MARCA QTD 

U
N

D
 

V. UNIT 
V. 

TOTAL 

1 

FORRAÇÃO 
EM 
SUBLIMAÇÃO 
E OXFORD 
10.0 / 3M 

PROPRIA 40 U
N

 

139,50 5.580,00 

2 
TAPETE 
FELPUDO 
2,5MXM2,5M 

PROPRIA 50 U
N

 

59,50 2.975,00 

3 

MESA 
ENVELOPADA 
3M CORES 
VARIADAS EM 
TECIDO 

PROPRIA 50 U
N

 

199,50 9.975,00 

4 
SUPORTE 
PARA BANNER 
3M 

PROPRIA 50 U
N

 
29,50 1.475,00 

5 
CADEIRA 
BISTRÔ 
BRANCA 

PROPRIA 10.000 U
N

 

0,95 9.500,00 

6 
MESA 
REDONDA 
1.10dm 

PROPRIA 1.000 U
N

 

3,95 3.950,00 

7 BOLO FAKE PROPRIA 20 U N
 

49,50 990,00 

8 
TRELIÇA DE 
MADEIRA 

PROPRIA 20 U
N

 

99,50 1.990,00 

9 
POLTRONA 
ESTOFADA 

PROPRIA 30 U
N

 

29,50 885,00 

10 
BOLEIRA DE 
VIDRO 

PROPRIA 50 U
N

 

14,50 725,00 

11 

ARRANJO DE 
FLORES 
GRANDES E 
MEDIOS 

PROPRIA 50 U
N

 

69,50 3.475,00 

12 

CORTINA DE 
LED 200 LEDS 
3000K 220V 
ESTÁTICA FIO 
BRANCO 

PROPRIA 30 U
N

 

99,50 2.985,00 

TOTAL DO FORNECEDOR  R$      44.505,00  

 

Importa-se a presente licitação na 

importância total de R$ 44.505,00 (quarenta 

e quatro mil e quinhentos e cinco reais), 

cuja despesa deverá correr a conta das 
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seguintes Dotações Orçamentárias: Não há 

dotações informadas. 
 

PUBLIQUE-SE. 
 

COLMÉIA/TO, aos, 05 de julho de 2022 
 

MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do FMAS de Colméia-TO 

_______________________________________ 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 451/2022  

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO –  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022. 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta 

dos presentes autos e considerando a 

regularidade de todo o procedimento 

licitatório, em especial o julgamento 

procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto 

nestes 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 licitatório 

realizado na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 4/2022 CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE 

MÃO-DE-OBRA (BIOMÉDICO, ENFER-

MEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NUTRI-

CIONISTA, FISIOTERAPEUTA, PSICÓ-

LOGO, DENTISTA). destinados a FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA 

deste Município, para o cumprimento das 

atribuições do Município de COLMÉIA/TO, 

apresentando-se como propostas mais 

vantajosas as das empresas: 
 

JOAO HENRIQUE FILHO COMERCIO 

EM SERVIÇOS E SAUDE, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no CPF/ 

CNPJ sob nº 38.594.558/0001-15, esta-

belecida em JOAO DAMASCENO, 1813, 

0, - CENTRO, PEDRO AFONSO - TO, 

vencedora dos itens abaixo relacionados: 
 

- DESCRIÇÃO MARCA QTD 
U
N
D 

V. 
UNIT 

V. 
TOTAL 

1 

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA 
PARA 
PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO 
DE MÃO-DE-
OBRA 
(BIOMÉDICO, 
ENFERMEIRO, 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, 
RADIOLOGISTA, 
NUTRICIONISTA, 
FISIOTERAPETA, 
PSICÓLOGO E 
CIRURGIÃO 
DENTISTA). 

Serviço 1 SV 

1
.3

3
5
.9

1
4
,1

9
 

1
.3

3
5
.9

1
4
,1

9
 

TOTAL DO FORNECEDOR  R$    1.335.914,19  

Importa-se a presente licitação na 

importância total de R$ 1.335.914,19 (um 

milhão, trezentos e trinta e cinco mil e 

novecentos e quatorze reais e dezenove 

centavos), cuja despesa deverá correr a 

conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: Não há dotações 

informadas. 

 

PUBLIQUE 

 

COLMÉIA/TO, aos, 05 de julho de 2022 

 

VINICIO SOUZA MARTINS 

Gestor do FMS de Colméia-TO 

_________________________________ 
 

ATAS DE REGISTRO PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo Licitatório Nº 5/2022 

Processo Adm. Nº 300/2022 

 

Ata de Registro de Preço, para: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS 

PARA A MONTAGEM DE KITS DE 

ENXOVAL E NATALIDADE, PARA 

DISTRIBUIÇÃO ÀS MÃES EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

SOCIAL, PARA O FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE COLMEIA-TO. 

 

Validade: 12(doze) meses 

 

Às 08:30 horas do dia 29/06/2022, no(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA 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 

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, WELIQUES 

PEREIRA MORAIS, FERNANDA 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 Decreto Nº 9.488, de 30 DE 

Agosto de 2018, em face das propostas 
vencedoras apresentadas no Pregão 

Presencial nº 5/2022, cuja ata e demais atos 

foram homologados pela autoridade 

administrativa, exarado no presente 

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

conforme as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das 

PROMITENTES CONTRATADAS, 

 

ITENS EMPRESA 

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 
1/7, 1/8, 1/9, 1/10 

NOME: JOÃO E MARIA 
ATELIE LTDA 

CPF/CNPJ:43.449.716/0001-83 

ENDEREÇO:RUA 4, N.362 A, 
S/N, Sala 03/ C - Jardim Boa 
Vista 

FONE:1621742599 

EMAIL:atjoaoemaria@outlook.c
om 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: JULIANA TAIS DE 
ALMEIDA VIOTO 

CPF: 222.298.058-51 

 

visando a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

ARTIGOS PARA A MONTAGEM DE 

KITS DE ENXOVAL E NATALIDADE, 

PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MÃES EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

SOCIAL, PARA O FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE COLMEIA-TO. 

 

Parágrafo único: A presente Ata de 

Registro de Preços constitui-se em 

documento vinculativo e obrigacional às 

partes, com característica de 

compromisso para futura contratação. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS 

LICITANTES REGISTRADOS  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: São 

obrigações dos Licitantes 

REGISTRADOS, entre outras:  

 

I. assinar o contrato de fornecimento com 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA 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 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, na forma de fornecimento dos 

materiais e ao cumprimento das demais 
obrigações assumidas nesta ata.  

 

III. reapresentar sempre, a medida que 

forem vencendo os prazos de validade da 
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documentação apresentada, novos 

documentos que comprovem todas as 

condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital do Pregão Presencial nº 

5/2022 

 

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 

causados ao(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, aos órgãos 

participantes e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades 

cometidas na execução das obrigações 

assumidas na presente ARP. 

 

VI. responsabilizar-se por todas as 

despesas diretas ou indiretas, tais como: 

salários, 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 MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL e os Órgãos 

Participantes isentos de qualquer  vínculo  

empregatício, responsabilidade solidária 

ou subsidiária 

 

VII. pagar, pontualmente, os seus 

fornecedores e as obrigações fiscais com 

base na presente ata, exonerando o(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL e os Órgãos 

Participantes de responsabilidade 

solidária ou subsidiária por tal 

pagamento. 

 

VIII. manter o prazo de garantia e, 

contado da data da entrega definitiva dos 

bens, na forma prevista no anexo (I)- 

Termo de Referência, do edital do Pregão 

Presencial nº 5/2022 

 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE 

REGISTRO 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 
registrado, a quantidade e o fornecedor 

dos materiais constantes desta, 

encontram-se contidos na tabela abaixo:  

 

RAZÃO SOCIAL: JOÃO E MARIA ATELIE LTDA 

- DESCRIÇÃO MARCA QTD 

U
N

D
 

V. UNIT 
V. 

TOTAL 

1 

CONJUNTO 
LONGO PARA 
BEBÊ BODY E 
CALÇA 
MASCULINO 
(P) 

M
A

L
U

 

50 U
N

 

31,00 1.550,00 

2 

CONJUNTO 
LONGO PARA 
BEBÊ BODY E 
CALÇA 
MASCULINO 
(M) 

M
A

L
U

 

50 U
N

 

13,00 650,00 

3 

CUEIRO 
60X80CM - 
CORES 
SORTIDAS 

M
A

L
U

 

100 U
N

 

8,00 800,00 

4 

MÊIAS BEBÊ 
RECEM 
NASCIDO - 
CORES 
SORTIDAS C

A
Ç

U
L
IN

H
A

 

100 U
N

 

4,00 400,00 

5 

LUVAS BEBÊ 
RECEM 
NASCIDO - 
CORES 
SORTIDAS 

M
A

L
U

 

100 U
N

 

2,50 250,00 

6 

MANTAS 
BEBES - 
CORES 
SORTIDAS 

M
A

L
U

 

100 U
N

 

14,00 1.400,00 

7 
FLANELAS 
BEBE - CORES 
SORTIDAS 

M
A

L
U

 

100 U
N

 

24,00 2.400,00 

8 

TOALHA 
BANHO BEBE - 
CORES 
SORTIDAS 

M
A

F
E

S
S

IO
N

I 100 U
N

 

16,50 1.650,00 

9 

FRALDA 
TECIDO (PCT 
COM 5 
UNIDADES) M

IN
A

S
 

R
E

Y
 

100 U
N

 

12,50 1.250,00 

10 

BANHEIRA 
PARA BEBÊ 
DE PLÁSTICO 
PVC, UNISSEX, 
20 LITROS A

D
O

L
E

T
A

 

100 U
N

 

20,00 2.000,00 

TOTAL DO FORNECEDOR  R$    12.350,00  

 

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, entre outras:  

 

I. gerenciar, através do Órgão 

Gerenciador, esta Ata de Registro de 

Preços, providenciando a indicação, 

sempre que solicitado, dos fornecedores, 

para atendimento às necessidades da 

Administração, obedecendo a ordem de 

classificação e os quantitativos de 

contratação definidos 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 

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 

divulgação, inclusive pela rede mundial 

de computadores - Internet, durante a 

vigência da presente ata; 

 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os 

critérios e condições estabelecidos no 

edital do Pregão Presencial nº 5/2022, 

o(a) FUNDO 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 

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 ASSISTÊNCIA 

SOCIAL a firmar as contratações nas 

quantidades estimadas, podendo ocorrer 

licitações específicas para o objeto, sendo 

assegurada 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 

SOCIAL 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 

documento fiscal deverá estar 

acompanhado dos seguintes documentos: 
 

Parágrafo Primeiro:  

a) Certidão Negativa de Tributos, 

expedida pela Secretaria de Estado de 
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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 

Trabalhistas – CNDT. 

 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal 

não aprovado pelo(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL ou pelos órgãos municipais será 

devolvido à CONTRATADA 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 

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 

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 

fornecedor registrado do compromisso 

assumido; e  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais 

fornecedores 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 

compromisso assumido, sem aplicação 

das penalidades previstas nesta Ata e no 

Edital 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 

fornecedores que não tiveram seus preços 

registrados, visando igual oportunidade 

de negociação;  

 

Parágrafo Quarto: O(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 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 

registrados 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 

declaração 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) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os 

preços da presente Ata serão 

irreajustáveis 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 

promover o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, mediante 

solicitação fundamentada e aceita.  

 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela 

inexecução total ou parcial da Ata o(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos; 

 

IV. declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos 

determinantes 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, 

independentemente da aplicação de 

multas:  

 

I. descumprimento das obrigações 

assumidas, 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 

enquadramento 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; 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os 

preços da presente Ata serão 

irreajustáveis 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 

SOCIAL rescinda, unilateralmente, 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 

pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL;  

 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo 

pagamento devido pelo(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, ou sendo este insuficiente, 

caberá à CONTRATADA efetuar o 

pagamento da multa, no prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos, contado da data da 

comunicação de confirmação da sanção;  

 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o 

pagamento nos termos acima definidos, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 

Administração Pública será proposta se 

constatada má fé, ação maliciosa e 

premeditada da CONTRATADA em 

prejuízo do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, evidência de 

atuação com interesses escusos ou 

reincidência de faltas que acarretem 

prejuízos ao(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou 

aplicações sucessivas das outras 

penalidades anteriormente descritas.  

 

Parágrafo Único: A penalidade prevista 

nesta cláusula é de competência do 
ÓRGÃO 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 

requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá 

utilizar-se da Ata de Registro de Preços 

qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado 

do certame, mediante prévia consulta ao 

órgão gerenciador, desde que 

devidamente comprovada a vantagem e, 

respeitadas no que couber, as condições e 

as regras estabelecidas na Lei nº. º 

8.666/1993 e no Decreto Federal nº 

7.892/2013. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao 

fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas a 

condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e 

futuras decorrentes da ata, assumidas com 

órgão gerenciador.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

As aquisições ou contratações adicionais 

a que se refere o item anterior não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

50% dos quantitativos dos itens do 

instrumento 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, 

independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 

As omissões desta ATA e as dúvidas 

oriundas de sua interpretação serão 

sanadas de acordo com o que dispuserem 

o Edital do Pregão Presencial nº 5/2022 e 

as propostas apresentadas pelas 

CONTRATADA(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) 

CONTRATADA(S) dos objetos, cujas 

descrições, quantidades e especificações 

constam no Termo de Referência - 

Anexo, do Pregão Presencial nº 5/2022, 

conforme decisão do Pregoeiro do(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, lavrada em Ata 

datada de 05/07/2022, e homologação 

feita pela senhora Gestora Municipal.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 

Caberá 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 

Município, para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes da execução desta 

ATA, com renúncia das partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

 

COLMÉIA, 5 de julho de 2022 
 

MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do FMAS de Colméia-TO 

 

CONTRATADA(S): 

 

JOÃO E MARIA ATELIE LTDA 

_______________________________________ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo Licitatório Nº 4/2022  

Processo Adm. Nº 440/2022 

 

Ata de Registro de Preço, para: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE 

DECORAÇÃO, DESTINADO PARA AO 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

Validade: 12(doze) meses 

 

Às 08:30 horas do dia 28/06/2022, no(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA 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 MORAIS, 

brasileiro(a), portador do CPF/MF nº 

017.131.891-94, e os membros da Equipe 
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de Apoio MARIA GORETTI 

JANZKOVSKI LEITE, POLYANA 

RIBEIRO DA SILVA NERES, JOSE 

CARLOS PEREIRA DIAS, WELIQUES 

PEREIRA MORAIS, FERNANDA 

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 Decreto 

Nº 9.488, de 30 DE Agosto de 2018, em 

face das propostas vencedoras 

apresentadas no Pregão Presencial nº 

4/2022, cuja ata e demais atos foram 

homologados pela autoridade 

administrativa, exarado no presente 

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

conforme as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das 

PROMITENTES CONTRATADAS, 

 

ITENS EMPRESA 

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 
1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 
1/12 

NOME: CLAUDERICE MARIA DE MELO 
VALADARES 67850146204 

CPF/CNPJ:31.648.533/0001-08 

ENDEREÇO:AV CASTELO BRANCO, 1207, 
null - CENTRO 

FONE:63999137829 

EMAIL:claudia_valadares31@hotmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: CLAUDERICE MARIA DE MELO 
VALAD 

CPF: 678.501.462-04 

 

visando a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

ARTIGOS DE DECORAÇÃO, 

DESTINADO PARA AO FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 
 

Parágrafo único: A presente Ata de 

Registro de Preços constitui-se em 

documento vinculativo e obrigacional às 

partes, com característica de 

compromisso para futura contratação. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DOS 

LICITANTES REGISTRADOS  

CLÁUSULA SEGUNDA: São 

obrigações dos Licitantes 

REGISTRADOS, entre outras:  
 

I. assinar o contrato de fornecimento com 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA 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 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, na forma de fornecimento dos 

materiais e ao cumprimento das demais 

obrigações assumidas nesta ata.  
 

III. reapresentar sempre, a medida que 

forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novos 

documentos que comprovem todas as 

condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital do Pregão Presencial nº 

4/2022 
 

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 

causados ao(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, aos órgãos 

participantes e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades 

cometidas na execução das obrigações 

assumidas na presente ARP. 
 

VI. responsabilizar-se por todas as 

despesas diretas ou indiretas, tais como: 

salários, 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 MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL e os Órgãos 

Participantes isentos de qualquer  vínculo  

empregatício, responsabilidade solidária 

ou subsidiária 
 

VII. pagar, pontualmente, os seus 

fornecedores e as obrigações fiscais com 

base na presente ata, exonerando o(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL e os Órgãos Participantes de 

responsabilidade solidária ou subsidiária por 

tal pagamento. 
 

VIII. manter o prazo de garantia e, 

contado da data da entrega definitiva dos 

bens, na forma prevista no anexo (I)- 

Termo de Referência, do edital do Pregão 

Presencial nº 4/2022 
 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE 

REGISTRO 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 

registrado, a quantidade e o fornecedor 

dos materiais constantes desta, 

encontram-se contidos na tabela abaixo:  
 

RAZÃO SOCIAL: CLAUDERICE MARIA DE MELO VALADARES 
67850146204 

- DESCRIÇÃO MARCA QTD 

U
N

D
 

V. UNIT 
V. 

TOTAL 

1 

FORRAÇÃO 
EM 
SUBLIMAÇÃO 
E OXFORD 
10.0 / 3M 

PROPRIA 40 U
N

 

139,50 5.580,00 

2 
TAPETE 
FELPUDO 
2,5MXM2,5M 

PROPRIA 50 U
N

 

59,50 2.975,00 

3 

MESA 
ENVELOPADA 
3M CORES 
VARIADAS EM 
TECIDO 

PROPRIA 50 U
N

 

199,50 9.975,00 

4 
SUPORTE 
PARA BANNER 
3M 

PROPRIA 50 U
N

 

29,50 1.475,00 

5 
CADEIRA 
BISTRÔ 
BRANCA 

PROPRIA 10.000 U
N

 

0,95 9.500,00 

6 
MESA 
REDONDA 
1.10dm 

PROPRIA 1.000 U
N

 

3,95 3.950,00 

7 BOLO FAKE PROPRIA 20 U
N

 

49,50 990,00 

8 
TRELIÇA DE 
MADEIRA 

PROPRIA 20 U
N

 

99,50 1.990,00 

9 
POLTRONA 
ESTOFADA 

PROPRIA 30 U
N

 

29,50 885,00 

10 
BOLEIRA DE 
VIDRO 

PROPRIA 50 U
N

 

14,50 725,00 

11 

ARRANJO DE 
FLORES 
GRANDES E 
MEDIOS 

PROPRIA 50 U
N

 

69,50 3.475,00 

12 

CORTINA DE 
LED 200 LEDS 
3000K 220V 
ESTÁTICA FIO 
BRANCO 

PROPRIA 30 U
N

 

99,50 2.985,00 

TOTAL DO FORNECEDOR  R$      44.505,00  

 

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, entre outras:  
 

I. gerenciar, através do Órgão 

Gerenciador, esta Ata de Registro de 

Preços, providenciando a indicação, 

sempre que solicitado, dos fornecedores, 

para atendimento às necessidades da 

Administração, obedecendo a ordem de 

classificação e os quantitativos de 

contratação definidos 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 

assumidas; 
 

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita 

execução do presente Registro de Preços, 

através do Órgão Gerenciador; 
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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 

divulgação, inclusive pela rede mundial 

de computadores - Internet, durante a 

vigência da presente ata; 
 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os 

critérios e condições estabelecidos no 

edital do Pregão Presencial nº 4/2022, 

o(a) FUNDO 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 

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 ASSISTÊNCIA 

SOCIAL a firmar as contratações nas 

quantidades estimadas, podendo ocorrer 

licitações específicas para o objeto, sendo 

assegurada 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 

SOCIAL 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 
documento 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 

Trabalhistas – CNDT. 
 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal 

não aprovado pelo(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL ou pelos órgãos municipais será 

devolvido à CONTRATADA 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 

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 

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 

fornecedor registrado do compromisso 

assumido; e  
 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais 

fornecedores 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 

compromisso assumido, sem aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata e no Edital 

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 

fornecedores que não tiveram seus preços 

registrados, visando igual oportunidade 

de negociação;  
 

Parágrafo Quarto: O(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 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 

registrados 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 

declaração 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) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os 

preços da presente Ata serão 

irreajustáveis 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 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL poderá promover 

o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, mediante solicitação fundamentada 

e aceita.  
 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela 

inexecução total ou parcial da Ata o(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos; 
 

IV. declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos 

determinantes 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, 

independentemente da aplicação de 

multas:  
 

I. descumprimento das obrigações 

assumidas, 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 

enquadramento 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 

irreajustáveis 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 SOCIAL rescinda, 

unilateralmente, 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 

pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL;  
 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo 

pagamento devido pelo(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, ou sendo este insuficiente, 

caberá à CONTRATADA efetuar o 

pagamento da multa, no prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos, contado da data da 

comunicação de confirmação da sanção;  
 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o 

pagamento nos termos acima definidos, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 Administração 

Pública será proposta se constatada má fé, 

ação maliciosa e premeditada da 

CONTRATADA em prejuízo do(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, evidência de 

atuação com interesses escusos ou 

reincidência de faltas que acarretem 

prejuízos ao(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL ou aplicações 

sucessivas das outras penalidades 

anteriormente descritas.  
 

Parágrafo Único: A penalidade prevista 

nesta cláusula é de competência do 

ÓRGÃO 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 

requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação.  
 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá 

utilizar-se da Ata de Registro de Preços 

qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado 

do certame, mediante prévia consulta ao 

órgão gerenciador, desde que 

devidamente comprovada a vantagem e, 

respeitadas no que couber, as condições e 

as regras estabelecidas na Lei nº. º 

8.666/1993 e no Decreto Federal nº 

7.892/2013. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao 

fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas a 

condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e 

futuras decorrentes da ata, assumidas com 

órgão gerenciador.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

As aquisições ou contratações adicionais 

a que se refere o item anterior não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

50% dos quantitativos dos itens do 

instrumento 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, 

independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem.  
 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As 

omissões desta ATA e as dúvidas oriundas 

de sua interpretação serão sanadas de 

acordo com o que dispuserem o Edital do 

Pregão Presencial nº 4/2022 e as propostas 

apresentadas pelas CONTRATADA(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) CONTRATADA(S) 

dos objetos, cujas descrições, quantidades e 

especificações constam no Termo de 

Referência - Anexo, do Pregão Presencial 

nº 4/2022, conforme decisão do Pregoeiro 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, lavrada em Ata 
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datada de 05/07/2022, e homologação feita 

pela senhora Gestora Municipal.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 

Caberá 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 

Município, para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes da execução desta 

ATA, com renúncia das partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  
 

COLMÉIA, 5 de julho de 2022 
 

MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do FMAS de Colméia-TO 
 

CONTRATADA(S): 
 

CLAUDERICE MARIA DE MELO 

VALADARES 67850146204 

_______________________________________ 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Processo Licitatório Nº 4/2022  

Processo Adm. Nº 451/2022 
 

Ata de Registro de Preço, para: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO 

DE MÃO-DE-OBRA (BIOMÉDICO, 

ENFERMEIRO, TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM, TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA, NUTRICIONISTA, 

FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGO, 

DENTISTA). 
 

Validade: 12(doze) meses 
 

Às 08:30 horas do dia 27/06/2022, 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 

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, WELIQUES PEREIRA MORAIS, 

FERNANDA 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 Decreto Nº 9.488, de 30 DE 

Agosto de 2018, em face das propostas 

vencedoras apresentadas no Pregão 

Presencial nº 4/2022, cuja ata e demais 

atos foram homologados pela autoridade 

administrativa, exarado no presente 

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

conforme as cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das 

PROMITENTES CONTRATADAS, 
 

ITENS EMPRESA 

1 

NOME: JOAO HENRIQUE FILHO COMERCIO 
EM SERVIÇOS E SAUDE 

CPF/CNPJ:38.594.558/0001-15 

ENDEREÇO:JOAO DAMASCENO, 1813, S/N, 
null - CENTRO 

FONE:6399855699 

EMAIL:licitar.carolribeiro@gmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: JOÃO HENRIQUE FILHO 

CPF: 004.491.281-13 

 

visando a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

(BIOMÉDICO, ENFERMEIRO, 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA, 

NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, 

PSICÓLOGO, DENTISTA). 
 

Parágrafo único: A presente Ata de 

Registro de Preços constitui-se em 

documento vinculativo e obrigacional às 

partes, com característica de 

compromisso para futura contratação. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DOS 

LICITANTES REGISTRADOS  

CLÁUSULA SEGUNDA: São 

obrigações 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 

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 

MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA, na forma de fornecimento 

dos materiais e ao cumprimento das 

demais obrigações assumidas nesta ata.  

 

III. reapresentar sempre, a medida que 

forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novos 

documentos que comprovem todas as 

condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital do Pregão Presencial nº 

4/2022 

 

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 

causados ao(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE SAUDE DE COLMEIA, aos órgãos 

participantes e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades 

cometidas na execução das obrigações 

assumidas na presente ARP. 

 

VI. responsabilizar-se por todas as 

despesas diretas ou indiretas, tais como: 

salários, 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 MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA e os Órgãos Participantes 

isentos de qualquer  vínculo  

empregatício, responsabilidade solidária 

ou subsidiária 

 

VII. pagar, pontualmente, os seus 

fornecedores e as obrigações fiscais com 

base na presente ata, exonerando o(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA e os Órgãos Participantes de 

responsabilidade solidária ou subsidiária por 

tal pagamento. 

 

VIII. manter o prazo de garantia e, 

contado da data da entrega definitiva dos 

bens, na forma prevista no anexo (I)- 

Termo de Referência, do edital do Pregão 

Presencial nº 4/2022 

 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE 

REGISTRO 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 

registrado, a quantidade e o fornecedor 

dos materiais constantes desta, 

encontram-se contidos na tabela abaixo:  
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RAZÃO SOCIAL: JOAO HENRIQUE FILHO COMERCIO EM SERVIÇOS E 
SAUDE 

- DESCRIÇÃO MARCA QTD 
U
N
D 

V. 
UNIT 

V. 
TOTAL 

1 

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA 
PARA 
PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO 
DE MÃO-DE-
OBRA 
(BIOMÉDICO, 
ENFERMEIRO, 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, 
RADIOLOGISTA, 
NUTRICIONISTA, 
FISIOTERAPETA, 
PSICÓLOGO E 
CIRURGIÃO 
DENTISTA). 

Serviço 1 SV 

1
.3

3
5
.9

1
4
,1

9
 

1
.3

3
5
.9

1
4
,1

9
 

TOTAL DO FORNECEDOR  R$    1.335.914,19  

 

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 

Gerenciador, esta Ata de Registro de 

Preços, providenciando a indicação, 

sempre que solicitado, dos fornecedores, 

para atendimento às necessidades da 

Administração, obedecendo a ordem de 

classificação e os quantitativos de 

contratação definidos 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 

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 

divulgação, inclusive pela rede mundial 

de computadores - Internet, durante a 

vigência da presente ata; 
 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os 

critérios e condições estabelecidos no edital 

do Pregão Presencial nº 4/2022, o(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA 

a firmar as contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações 

específicas para o objeto, sendo assegurada 

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 SAUDE DE 

COLMEIA 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 

documento 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 

Trabalhistas – CNDT. 
 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal 

não aprovado pelo(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA 

ou pelos órgãos municipais será devolvido 

à CONTRATADA para as devidas 

correções, 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 

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 

fornecedor registrado do compromisso 

assumido; e  
 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais 

fornecedores 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 

compromisso assumido, sem aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata e no Edital 

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 

fornecedores que não tiveram seus preços 

registrados, visando igual oportunidade 

de negociação;  
 

Parágrafo Quarto: O(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE 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 

registrados será cancelado quando:  
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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 

SAUDE DE COLMEIA 
 

IV. se constatar a existência de 

declaração 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) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os 

preços da presente Ata serão 

irreajustáveis 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 fundamentada 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 

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 

MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos; 
 

IV. declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos 

determinantes 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, 

independentemente da aplicação de 

multas: 
 

I. descumprimento das obrigações 

assumidas, 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 

enquadramento 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 

órgãos municipais; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os 

preços da presente Ata serão 

irreajustáveis 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 COLMEIA rescinda, 

unilateralmente, 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 

pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE COLMEIA;  
 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo 

pagamento devido pelo(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA, ou sendo este insuficiente, 

caberá à CONTRATADA efetuar o 

pagamento da multa, no prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos, contado da data da 

comunicação de confirmação 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 Administração 

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 descritas.  
 

Parágrafo Único: A penalidade prevista 

nesta cláusula é de competência do 

ÓRGÃO 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 

requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação.  
 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá 

utilizar-se da Ata de Registro de Preços 

qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado 

do certame, mediante prévia consulta ao 

órgão gerenciador, desde que devidamente 

comprovada a vantagem e, respeitadas no 

que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº. º 8.666/1993 e no 

Decreto Federal nº 7.892/2013. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao 

fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas a 

condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e 

futuras decorrentes da ata, assumidas com 

órgão gerenciador.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

As aquisições ou contratações adicionais 

a que se refere o item anterior não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

50% dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na 

ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  
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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, 

independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem.  
 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As 

omissões desta ATA e as dúvidas oriundas 

de sua interpretação serão sanadas de 

acordo com o que dispuserem o Edital do 

Pregão Presencial nº 4/2022 e as propostas 

apresentadas pelas CONTRATADA(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) CONTRATADA(S) 

dos objetos, cujas descrições, quantidades e 

especificações constam no Termo de 

Referência - Anexo, do Pregão Presencial 

nº 4/2022, conforme decisão do Pregoeiro 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA, lavrada em Ata datada de 

05/07/2022, e homologação feita pelo 

senhor Gestor Municipal.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 

Caberá 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 

Município, para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes da execução desta 

ATA, com renúncia das partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  
 

COLMÉIA, 5 de julho de 2022 
 

VINICIO SOUZA MARTINS 

Gestor do FMS de Colméia-TO 
 

CONTRATADA(S): 
 

JOAO HENRIQUE FILHO COMERCIO 

EM SERVIÇOS E SAUDE 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 023, 

DE 05 DE JULHO DE 2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 451/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE 

MÃO-DE-OBRA (BIOMÉDICO, 

ENFERMEIRO, TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM, RADIOLOGISTA, 

NUTRICIONISTA, FISIOTERAPETA, 

PSICÓLOGO E CIRURGIÃO 

DENTISTA). 
 

CONTRATANTE: SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na 

Rua Goiás, 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, 

residente e domiciliada em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: JOÃO HENRIQUE 

FILHO COMERCIO EM SERVIÇOS EM 

SAÚDE, com sede na Rua João 

Damasceno, nº 1813, Setor Aeroporto, CEP 

77.710-000, Pedro Afonso-TO, inscrita no 

CNPJ nº 38.594.558/0001-15, representado 

neste ato pelo Senhor, JOÃO HENRIQUE 

FILHO, brasileiro, solteiro, fisioterapeuta, 

portador da Carteira de Identidade nº 

280320 SSP/TO, CPF nº 004.491.281-13, 

residente e domiciliado na Rua 02, nº 1530, 

Centro, CEP 77.700-000, Guaraí-TO. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, valor total 

de R$ 1.335.914,19 (um milhão, trezentos 

e trinta e cinco mil, novecentos e 

quatorze reais e dezenove centavos). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 

despesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional 

programática – 2022. 
 

FICH

A 
AÇÃO 

DOTAÇ

ÃO 
FONTE 

ELEMENTO 

DE 

DESPESA 

332 

Manutenção do 

Hospital 

Municipal 

04.01.10.

302.2114.

2.228 

1.500.1002

.000000 
3.3.90.39/78 

332 

Manutenção do 

Hospital 

Municipal 

04.01.10.

302.2114.

2.228 

1.500.1002

.000000 
3.3.90.39/79 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará 

a partir da data de sua assinatura até 05 de 
julho de 2023. 
 

BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

observadas as alterações posteriores 

introduzidas nos referidos diplomas 

legais. 
 

CRISTIANE DIVINA PEREIRA CARDOSO 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 024, 

DE 05 DE JULHO DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 486/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FUTURO 

EVENTUAL E PARCELADO, 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA EM CADEIRAS 

ODONTOLÓGICAS E OUTROS 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 

DESTINADOS A ATENDER AS 

NECESSIDADES DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

CONTRATANTE: FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na 

Rua Goiás, nº164, 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 

642.841SSP/TO, CPF nº 004.718.461-20, 

residente e domiciliado em Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: MEDPLUS 

HOSPITALAR COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, com sede na 

Avenida Zoroastro Artiaga, s/n, Qd. 009, 

Lt. 0044, Vila Cruzeiro do Sul, Aparecida 

de Goiânia-GO, CEP 74.917-196, inscrita 

no CNPJ nº 34.075.280/0001-19, 

representado neste ato pelo Senhor 

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, 

brasileiro, solteiro, empresário, portador 

da Carteira de Identidade nº 5.208.837 

SSP/GO, CPF nº 032.777.991-82, 

residente e domiciliado em Aparecida de 

Goiânia -GO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, valor 

estimado total de R$ 17.350,00 (dezessete 

mil e trezentos e cinquenta reais). 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Pág 013 
05 de julho de 2022 Ano VIII, nº 747 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 

despesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional 

programática – 2022 – Ficha: 186 / Ação: 

Manutenção PSF Programa Saúde da 

Família / Dotação: 

04.01.10.301.2110.2.016/ Fonte 

1.600.0000.000000/ Elementos de 

despesa 33.3.9039/17.  

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 07 (sete) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, com vistas a 

obtenção de preços e condições mais 

vantajosas 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, 

observadas as alterações posteriores 

introduzidas nos referidos diplomas 

legais. 
 

CRISTIANE DIVINA PEREIRA CARDOSO 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 025, 

DE 05 DE JULHO DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

DE PEÇAS FUTURO, EVENTUAL E 

PARCELADO, PARA CADEIRAS 

ODONTOLÓGICAS E OUTROS 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 

DESTINADO A ATENDER AS 

NECESSIDADES DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

CONTRATANTE: FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na 

Rua Goiás, nº164, 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 

642.841SSP/TO, CPF nº 004.718.461-20, 

residente e domiciliado em Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: MEDPLUS 

HOSPITALAR COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, com sede na 

Avenida Zoroastro Artiaga, s/n, Qd. 009, 

Lt. 0044, Vila Cruzeiro do Sul, Aparecida 

de Goiânia-GO, CEP 74.917-196, inscrita 

no CNPJ nº 34.075.280/0001-19, 

representado neste ato pelo Senhor 

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, 

brasileiro, solteiro, empresário, portador 

da Carteira de Identidade nº 5.208.837 

SSP/GO, CPF nº 032.777.991-82, 

residente e domiciliado em Aparecida de 

Goiânia -GO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, valor 

mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos 

reais), o que corresponde o valor total de 

R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 

despesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional 

programática – 2022 – Ficha: 332 / Ação: 

Manutenção do Hospital Municipal / 

Dotação: 04.01.10.302.2114.2.228 / 

Fonte 1.500.1002.000000 / Elementos de 

despesa 3.3.90.39/78.  

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 10 (dez) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, com vistas a 

obtenção de preços e condições mais 

vantajosas 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, 

observadas as alterações posteriores 

introduzidas nos referidos diplomas 

legais. 
 

CRISTIANE DIVINA PEREIRA CARDOSO 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

ERRATAS 
 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
 

Na edição nº 744, Ano VIII, de 30 de 

junho de 2022 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Colmeia-TO, 

Pag. 01, referente ao AVISO DE 

LICITAÇÃO FRACASSADA E 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE 

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 

002/2022. 
 

ONDE SE LÊ: fica marcada para o dia 

20 de julho de 2022, às 08h30min a data 

para realização de nova sessão. 
 

LEIA-SE: fica marcada para o dia 27 de 

julho de 2022, às 08h30min a data para 

realização de nova sessão. 
 

Colméia, TO 05/07/2022 
 

JOSÉ LEANDRO DANTAS DA SILVA 

Presidente da CPL 

_______________________________________ 
 

ATOS DE DISPENSA 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 036/2022 
 

“Dispõe sobre dispensa de licitação para 

Contratação de empresa para prestação de 

serviço eventual e parcelado em 

certificado digital com token, no 

atendimento à Prefeitura Municipal de 

Colméia-TO” 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – ESTADO DO 

TOCANTINS, 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, 

informam a necessidade da Contratação 

de empresa para prestação de serviço 

eventual e parcelado em certificado 

digital com token; 
 

Considerando, que o Poder Executivo 

Municipal não dispõe de recursos 

humanos em seus quadros para atender as 

próprias necessidades; 
 

Considerando, que a contratação direta, 

sem licitação, por dispensa, em razão do 

valor econômico se encontra estribo no 

princípio da economicidade, cujo teor é 

conexo com o princípio da 

proporcionalidade, na medida em que 

deve há ver relação proporcional entre os 

gastos da Administração pública com o 

procedimento e as vantagens a serem 

auferidas com ele; 
  

Considerando, a Justificativa da 

contratação, 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, II, da Lei 

Federal 8.666/96; 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Pág 014 
05 de julho de 2022 Ano VIII, nº 747 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico 

da Assessoria Jurídica, bem como o 

Parecer Técnico da Secretaria Municipal 

de Controle Interno aprovando as normas 

legais do referido processo; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1.º Dispensar o procedimento de 

licitação, nos termos do art. 24, inciso II, 

da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, para contratação 

da empresa J DE MELO MORAIS 

EIRELI, CNPJ 04.867.927/0001-84, no 

valor total de R$ 4.055,00 (quatro mil e 

cinquenta e cinco reais). 
 

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

data de sua assinatura. 
 

Poder Executivo Municipal de Colméia, 

Estado do Tocantins, ao 05 dia do mês de 

julho de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 

 
A BELA PARÁBOLA DA CASA SEM DONO 

 

 
 

A parábola da casa sem dono fala de uma família 
composta por uma mãe, um pai e seu filho de 9 anos 
de idade. Os três moravam em uma bela casa, onde 
felizmente nada faltava. Tanto a mãe quanto o pai se 
certificavam de que fosse assim. Os dois trabalhavam 
e isso permitia que eles vivessem com conforto. 
 
A criança era obediente e se destacava na escola. 
Todas as tardes, a babá a pegava na hora da saída. 
Então, a levava para casa, onde um almoço 
suculento a esperava. A mãe deixava instruções 
muito precisas para que a criança sempre comesse 
alimentos saudáveis e nutritivos. 
 
À tarde, tanto o pai quanto a mãe ligavam para casa 
para saber como havia sido o dia do filho. Eles faziam 
isso porque em muitas ocasiões, quando voltavam 
para casa, a criança já estava dormindo. Então, essa 
foi uma maneira que encontraram de manter contato 
com o filho. A parábola da casa sem dono nos diz que 
a criança se sentia grata, mas também sozinha. 
 
Um pedido estranho 
 

Um dia, a mãe chegou em casa do trabalho e viu que o 
seu filho esperava por ela acordado. Ela ficou surpresa 
porque já era muito tarde. Aconteceu alguma coisa? 

Estava doente? A mulher ficou angustiada e quis saber 
o que estava acontecendo. O menino pediu-lhe para se 
acalmar. Ele simplesmente estava esperando por ela 
porque queria lhe fazer uma pergunta. 
 
Conta a parábola da casa sem dono que a mãe se 
sentou ao lado do menino e se preparou para ouvir 
com atenção. O menino então perguntou: “Quanto 
você ganha por hora em seu trabalho?” A mulher ficou 
confusa. Ela não esperava essa pergunta. 
 
Antes de responder, ela perguntou: “Por que você quer 
saber disso? Precisa de algo? Você quer alguma 
coisa? “O garoto respondeu que simplesmente queria 
saber o valor exato. Ainda confusa, a mulher 
respondeu: “Eu posso ganhar 100 reais em uma hora”. 
O menino ficou satisfeito, despediu-se da mãe e foi 
dormir. 
 
A mulher permaneceu pensativa. Ela achava que essa 
pergunta era um sinal de que algo estava errado: não 
encontrava sentido para a pergunta da criança. Será 
que queria pedir alguma coisa e não teve coragem? 
Teria algum problema com dinheiro? Quando o pai 
chegou, ela lhe contou o que tinha acontecido. Então, 
ambos concordaram em ficar mais atentos. 
 
Um novo pedido 
 

Nos dois meses seguintes, nada de novo aconteceu. 
Os pais pensaram que a pergunta respondia apenas à 
sua curiosidade. No entanto, uma noite o pai chegou 
tarde, como de costume. O menino saiu do quarto e foi 
encontrá-lo. Ele estava lhe esperando. O pai ficou 
muito surpreso. Havia acontecido alguma coisa? Ele 
estaria com algum problema? 
 
O menino novamente disse que só queria fazer uma 
pergunta. “Quanto você ganha por hora?”. O homem 
respondeu automaticamente: “Eu ganho 1oo reais por 
hora”. Depois de pensar por alguns segundos, a sua 
expressão mudou. “O que você está pensando?”, ele 
disse ao menino, mas a criança permaneceu em 
silêncio. “Diga-me de uma vez o que é que você quer 
pedir!”, disse o pai, um pouco irritado. “Nada, nada …”, 
respondeu o menino, um tanto assustado. 
 
Na parábola da casa sem dono, o pai chamou a babá. 
Ele queria saber se ela tinha notado algo estranho 
sobre o comportamento do garoto. Ela disse que não. 
Talvez a única diferença fosse que o menino ia todas 
as tardes na casa de um de seus amigos, mas sempre 
voltava em poucas horas. 
 

 
 

O final da parábola da casa sem dono 
 

O pai suspeitou que o garoto estivesse escondendo 
alguma coisa. Portanto, adiou algumas tarefas do 
trabalho e tirou algumas horas para vigiar o seu filho de 
longe. Ele queria saber por que a criança ia à casa do 
seu amigo todas as tardes. 

Como todos os dias, o garoto saiu e foi para a casa do 
seu amigo. Ele notou que o menino passava um tempo 
lavando o carro, cortando a grama e, depois, voltava 
para casa. 
 
Quando o pai chegou em casa, lhe perguntou o que 
estava acontecendo. Por que ele estava trabalhando 
na casa do seu amigo? Qual era o problema com 
dinheiro em que ele estava envolvido? O menino então 
confessou: estou trabalhando porque quero ganhar 
dinheiro. “Eu já juntei 200 reais”, disse ele. “Eu vou 
poder pagar a mamãe para ficar duas horas comigo. 
Agora só preciso de 200 reais para pagar você 
também”. A parábola da casa sem dono foi uma 
grande lição para esses pais. 
 
Fonte: 
https://amenteemaravilhosa.com.br/a-bela-parabola-da-
casa-sem-dono/ 
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