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PROCESSO ADMlNISTRATIVO Nº 2022029 - CPL/MA 

VALIDADF: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da 
União ou do Estado do Maqnhão ou do município de Magalhães de Almeida/MA. 

Pelo presente instrumento, o Município de MAGAl H A.FS DE ALMEfDA. Estado d1J 
r-..taranhãn, com ,;cdc ,1dminbtrat1va. na Prefeitura Mumcipal, lucaliz.adà na Rua Manoel Pires de 
Castro. n" 279 Centro - CEP. 65.5o0-tl00. inscritJ no CNPJ soh o n" 06 488.976 0001-09, 
representado neste ato pelo gestor responsavel Sr Francisco de Assis Aragão. CPF: 376 189.208-00 
CNH: 0l2471i0000724, rco;ídentc cm MagalMcs de Almeida/MA RESOLVE. n:gbtTruos preco, dd 
empresa: V5 Empreendimentos. im,crita no CNPJ N" 14.770.205/000J-60, situada na Avenida 
Francisca Carvalho de \'asconcclos, Quadra "L" Nº 04. Portal da Alegna, Teresina - PI. por 
intermédio do !.t'll representante legal Sr. Francisco Regiane Silva Costa, CPF: 018.R35.3ll3.85 
RG: 5005429. -.ócio administrador, re"idcnte a mesma nas quantidades estimadas na seçlu quatro 
dcsra Ata de Registro de Preços. de acludo com a classificaçi\0 por elas alcançada por tll'ffi, 
att:ndendo ,..., condições prev1"1a-. m, in..,trumcnto cnnvocatorit1c as constantes desta Ata de Regi'-tro 
de Prcçns, sujcit,rndo.,t• as parte-, ,h normas cnn,;tantcs da Ld n" 8.666193. Lei n". 10.520/2002 
Decreto n" 10.024 19, Lei Complementar nº 123/2006 e suas dlteraçMs. e em conformidade com 
ª"dbposic;:ôc!i ,l seguir: 

1 1 - A presente licitai,.-ao tem por objeto o Registro de: Preço para futura contratação dos serviços 
cstrututa fisica e animaçào do arraial da cidade. para atender as necc.·ssidadcs das secretaria, 
Municipais da Prdc1rura Municipal de Magalhi\e, Dl' Almeida/Ma. C()nforme cnndiçfles e 
e!-pec1ficacões constantes ne,;ta Ata, no Edital e seus anexos 

l. l. l Este in,;1rumt·ntn ntlo obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nal
quantid.1dcs estimadas, podendo ocorrei licitações espl'c1ficas para aquisição do(s}. obedecidas êl 

legislaçao pemnellle, sendo assegurada ao dctcntnr Jo rcgi'-trn a prcfc1ência de fornecimento, em
igualdade de C{lnd1çõl's.

2 1 A Ata de Rcgistll1 de Preço,. durante sua vigência, podera �cr utilizada por qualquct orgão ou 
entidade da Adminístr..1ç3o inclu,;ivc autarquias fcdcrab. t•staduab ou mumcipab dt.> órgaos 
publicos, estatais ou ainda de regime proprio que não tenha part1cipadl) do cataml' licitatorio 
mediantl' previa consulta ao orgao gerenciador. 

2.2- Os orgãos e.· l'ntidadcs que não participaram do rcgistrn de preços, quando déscjarcm faur uso da 
Ara de Rcgistrode Preços. dcvnao manifestar seu interc,;sc junto ao órgao gerenciador da Ata. par;i 
que L-Stc md1que os po..;s1vcis fornt·n·dore:-. e respcctivm preço., a '-Crcm praticados. obedecida a 
<>rdcm de dassificaçilo. 

2.3 Cahcrá ao fomecedl>r l:it·neficiano � Ata dt· Registro de Preços. ob:-ervadas as condic;fk.., ncl,1 
e,tahekcid,h, optar pela accitaçao ou nilo do fornecimento. indcpcndemcmcnte do,; quantitativo, 
registrados l'm Ata. desde que o fornecimento nao prc1ud1quc J:, nbrig,1çC1c-. anteriormente 
•'"umidas 
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2.4- As aquisições ou contratações adicionais, no poderAo exceder, por Orpo  Oil  por entidade, a 
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua 
vigencia„ e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços no poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgao gerenciador e para os ôrgaos participantes, independentemente do número de órgãos nào 
participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências 
da legislaçao vigente 

11 0 gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Magalhaes de 
Almeida: MA 

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicacao no 
Jornal Oficial doEstado/MA. 

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de 
Administraçao e demaisSecretarias Municipais 

4.1 -- O prego a quantidade e a especificaçAo dos serviços ou )rodutos registrados nesta Ata 
encontram-se indicadosna tabela abaixo: 

i > 

ITE 
--- .., -- --

. i 
-- -- 

1 i 
¡I 

, , • i , 
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SFR VIC,,7-6-15TF,T6-1:adllitt-iiiiitt,1) 
PRovEcAo LATERAL, COBERTO EM LONA NIGHTDAY, 

MEDINDO 12 METROS DE FRENTE. 
POR 06 METROS DE FUNDO, PISO 180 METROS DE 

ALTURA, 

A ANIMAÇÃO) 

; \ I ,\ 04 4.900,00 19.600,00 

MAR-CA- 
NEWFORM 

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAC. 0 
PROFISSIONAL GRANDE PORTE COM 24(V1NTF E 

QUATRO) NE DE FABRICA E 16(DE7ESSEIS)  SUB- 
GRAVE. SISTEMA DE SONOR I /AO:AO COMAS 

SEGUINTE CARA,CTER1STICAS miNIMAS'MESA PA: 
0 I(UMA) MESA DIGITAL COM 48 CANAIS DE ENTRADA 
(PIS,15D, R1-1), MESA MONITOR. 01(UMA) MESA DIGITAL 
COM 48 CANAIS DE ESTRADA, 12 AUXII !ARES (PM5D- 
RH), CABEAMENTO DIMENSIONADO PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DE ENERGIA DOS 
SISTEMAS  OF  PA MONITOR, ATERRAMENTO GERAI. 

DOS SISTEMAS 

- 
40(QUARENTA) PAR I.ED 18W X32,08(01TO) RIBALTA, 

04(QUA IRO) MINIBRUTE E 
02(001S) PAINE',  OF  I FDP MEDINDO 02METROS X 02 
METROS  FORUM)  PAI NEI DE LEDMEDINDO 04 X 02 EM 

P6, 02(DUAS) MAQUINAS DE EU MACA I ,500W 
FIAÇÃO NECESSÁRIAS 

PARA AS LIGAOES DOS EQUIPAMENTOS, 

4 - - .1V1(() Dt. LI5tAa5 OV--02(DUIS)ÕiiikbORT8-6 KVA '61  ARIA  
LENCI  ADO,  rABI NA DO, SI ..ENCI A DO ," 

2207-'380V 60Hz ! MARCA.  
STFMAe 
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11: 

I LOCAC,  0 DE VFICULOS TIPO ONIBUS COM 
CAPACIDADE DE 42 PESSOAS PARA O TRANSPORTE E 

DESLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS 
CU1 TURAIS DO MUNICIPIO DE MAGAIAES DE 

AL MEI DA MA, DURANT ES OS 04(QUATRO) DIAS DE 
EVENTO. 

51 .040,00  
'1-APACIDADE DE 42 PESSOAS PARA O TRANSPORTE E 

It.:SLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS 
TURAISCONVIDADOS DE OUTRAS GiDADE,S DO !' MARCA: 

S'rADo DO PIAUI E M ARA NI 'AO MIR ANTES I  MERCEDES  
"4
, 

BENI OS 04(QUATRO) unAs DE EVENTO 

ss.040.,(10 IR I U I AI 0(1 LOTE : ES 
' 

LOTE VII - ARQUIBANCADAS 
; I OCAÇAO DE 02(DUAS) ARQUIBANCADA MEDINDO 1 UNE) o4 ;2OO,OO zo.oao.00 

20(VINTE) METROS LINEAR CADA UMA, COM 12 , 1 , 1 i . . 

. DEG  RAUS EM ESTRUTURA META LICA REV/IRMA 1 ,  
, EM  CAR PETE  NA COR r---  '. MARCA:. 
, , 

CINZA 1M ..,.,i  ETALFERRO 

VALOR TOTAL DO LOTE I 

LOTE VIII t IOTE 
1 HOhI*1*IARIA, ALIMENTAÇÃO F CAMARIM UNI) 

PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS 
MARCA 

PRÕPIA 

1.. _ 
vAr.ott tOTAI Im 0IE R$. 26.046- 

-- LOCAÇ AO DI E1CULOS I IPO ()MEWS  COM  

MARCA  
MERCEDES 

BENZ 

1,3ND Io I 3.190,00 

yii.) 
LOTE IX— plVVILCIAçÃO 

IThIAEVENTO 01 5.000,00 5.000,00 

MARCA 

• _••• PRO1)1A • 

VALOR TOTAL DO 10Th RS 5.000,001  

()I \I R Al I($ is29,n40 t Neiscentos e vinte c mole oit  &Ina  reais) , 

         

5.1 - Os itens registrados deverao ser executados conforme termo de referência do Edital de forma 
fracionada (senecessiftrio) e conforme forem solicitados pelo setor competente. 

5.2- 0 prazo máximo para entrega  sera  diário conforme solicitacao e pedido efetuado pelo 
departamento de comprasda Prefeitura Municipal de MagalhAes De .Almeida/MA. 

, 

6.1 --- Executar o fornecimento dentro dos padretes estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de 
acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do 
descumprimento das condiçõesestabelecidas. 

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal. cuias recliaçÕes 
se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de 4ilquer 
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade: 
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6.3 - Promover todos os meios necessários A garantia da plena operacionalidade do fornecimento. 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza: 

6.4 -- A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do prego registrado. não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecuçáo dos 
serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento 
dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancaria e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência: 

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas 
normas regulamentadoras pertinentes; 

6.7 -- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe. 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que  sera  
exercida por esta Prefeitura; 

6.8-- Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, pelos danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar 
todas as medidas preventivas, com fiel observância ás exigências das autoridades compt tc nt s e As 
disposições legais vigentes; 

6.9- Fornecer os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada: 

6.10--O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata. 

• 

7.1- Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados: 

7,2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a 
ser solicitadosrelativamente ao objeto deste Edital; 

7.3- Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste 

Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante 
o recebimento doobjeto; 

7.5- Nenhum pagamento será efetuado ik empresa detentora do registro. enquanto pendente de 
liquidação e qualquerobrigação, Esse fato não  sera  gerador de direito a reajustamento de preços  Oil  a 
atualização monetária; 

7.6- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

7.7- Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado. 

, 

8.1 -- 0 pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente a tada 
pela Secretaria responsável: 

8.2-- 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/ fatura. descrição do im 
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fornecido, de acordocom o especificado no Anexo I e sua proposta de prego. 

8.3- Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao 
thmecedor, para as necessárias correções. com  as informações que motivaram sua rejeição, sendo o 
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas. 

8.4- Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades 
e obrigações, nemimplicara aceitação definitiva do fornecimento. 

8.5- 0 Contratante não efetuará paga?hento de titulo descontado. ou por meio de cobrança cm 
banco. hem como, os que forem negociados com terceiros por intermedio da operação de  
"factoring":  

8.6- As despesas bancarias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidades doContratado. 

9.1- Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo penado  dc  vigência da presente Ata. 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste 
instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual 
determinado. 

9.2- Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 
mercado, mantendo- se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro: 

9.3 Caso o preço registrado seja superior a media dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao 
fornecedoi, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la. 

9.4- Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e 
convocar, nos termosda legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços 
registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na 
negociação. 

Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que fbrem iguais ou 
inferiores á médiadaqueles apurados pela Prefeitura. 

10.1- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de 
Registro de Preços: 

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro  dc  Preços. nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII c XVIII do  art.  78 da Lei 
8.666/93: 

e)  Ern  quaisquer hipóteses de execução total ou parcial darequisição/pedido dos s 
decorrente deste registro; 

FSTADO LX) MARANIIi\() 
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d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

e) Por razões  dc  interesse público devidamente demonstradas e justificadas: 

I) Descu prir qualquer dos itens da cláusula sexta ou s(:' 111( 

0,2 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor  sera  informado por 
correspondëncia, a qual serájuntada ao processo administrativo da presente Ata, 

1n.3 - No caso de ser ignorado. incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação  sera  
feita por publicação no ,Jomal Oficial do Estado MA considerando-se cancelado o preço registrado 
a partir da últimapublicacão. 

10,4 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso 4 a aplicação das penalidades ptevistas no Edital, 

10.5 -- Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor. 
relativas ao fornecimento do item. 

10.6- Caso a Prefeitura nao se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo criterio 
pudera suspendera sua execucao  eí on  sustar o pagamento das faturas, ate que o Fornecedor cumpra 
integralmente a condição contratualinfringida, 

10,7- A Ata de Registro de Preços  sera  cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses: 

a) Por decurso de prazo de validade: 

I ---- Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais corno: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa d.e administração, serviços, encargos  socials.  
trabalhistas, seguros fretes lucro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto desta Ata 
de Registros de Preços. 

12.1 0 deseumprimento injustificado das obrigações assumidas nos to-mos deste edital, sujeita 
contratada a multas, consoante o caput e §§ do  art.  86 da Lei 8.66693, incidentes sobre o valor da 
Nota de Empenho, na forma seguinte: 

atraso ate 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois  'or  cento); 

to a partir do 6' (sexto) até o limite do Itr (decimo) dia, multa de 04% (quatro por cento 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11' (décimo prirneiro) dia de atraso. 

12.2- Sem prejuízo das sanções cominadas no  art.  87. I.  HI  e IV, da Lei 8.66 ;93, pela inexecucao 
total ou parcial doobjeto adjudicado, o Municipio de MAGALHAES DE ALMEIDA/ MA, atraves 
da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a 
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobreo valor adjudicado; 

12,3- Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadarnente ou se 
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma. garantida previa e ampla defesa, sujeitar 
as seguintes penalidades: 

rSTADOD() MARANHA() 
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Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

12.12. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o 
Município de MAGALHÃES DE AI ME IDA/MA, 01 prazo de ate 02 (dois) anos. e. 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal. 

12.4- A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar .4) retardamento da execução de seu objeto, nao mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execuçao do contrato, comportar se de modo inidõneo ou cometer 
fraude fiscal garantida previa e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Municipio 
pelo praz() de. até cinco anos e. se for o caso o Municipio de MAGALHAES DE ALME1DA/NIA 
solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem 
prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei: 

12.5 A multa eventualmente imposta a‘, contratada será automaticamente descontada da fatura a 
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mes. Caso a contratada não 
tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA/MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação. 
para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados 
serão encaminhados ao Orgao competente para que seja inscrita na divida ativa do Município. 
podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa; 

2.6 - As multas previstas nesta seção no eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punivel venha causar ao Municipio de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA/MÁ. 

12.7- Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados 
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor  sera  descontado 
dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e se estes não forem 
suficientes, o valor que sobejar  sera  encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela 
Procuradoria Geral do Município; 

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da 
cikncia da intimação,podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminha-
la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo, 

• . • • • • 

13.1- As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processojudicial da forma 
legalmente prevista ,sem prejuizo das demais cominações aplicaveis. 

, • • • • ...••• ••.• • • .. • • • , , • . 

, 

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de  Prows,  
correrão à conta dedotaçao orçamentaria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a 
presente Ata, as quais serão elencadasem momento oportuno: 

   

 

• . , • ; , , • 

 

15,1- As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições: 
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