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As partes elegem o foro da Comarca de Rosário como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de
Cooperação Técnica, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para validade do que pelas partes foi pactuado, forma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que surta seus
efeitos jurídicos e legais.

Rosário/MA, 22 de junho de 2021.

VÍLMAR ALMEIDA LINDOSO

Diretor Geral do SAAE

JOSÉ NÍLTON CALVET FILHO
Prefeito Municipal de Rosário

Publicado por: GUSTi^O MARQUES COIMBRA
Código identificador: 99633715a07382c9974df872337a2e7a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO DOMINGOS DO

AZEITãO

.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N« 005/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00.5/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nb 005/2021.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de
São Domingos do Azeitão/MA, com sede administrativa situada
à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do Azaitão
- MA, inscrito no CNPJ/MF; 01.612.333/0001-34, neste ato

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LOURIVAL
LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, casado,

empresário, portador do CPF nO 270.349.843-87, de ora em
diante designado simplesmente "CONTRATANTE"; e, de outro

lado a pessoa jurídica M D DE SOUSA MIRANDA EIRELI,
com endereço à Avenida Duquo de Caxias, n® 05, na cidade de
Sambaíba, Estado de Maranhão, inscrito(a) no CNPJ/MF sob n®

24.619.997/0001-20, neste ato representada pela Sra. Maranh
Brito De Sousa Miranda, brasileiro, portador do documento RG

n®. 599.833 SSP/DF e CPF n®. 258.269.721-49, doravante

designada simplesmente "CONTRATADO(A)"; atendendo as
condições do instrumento convocatório e as constantes nesta

Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes à normas da
Lei Federal n® 8.666/93 e suas posteriores alterações. Lei n.®
10.520/2002, do Decreto n.® 10.024/2019, Decreto Municipal n®

006 e 007 ambos de 01/01/2021, da Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e demais

formas complementares e disposições deste instrumento
aplicáveis à espécie, conforme as cláusulas e condições a seguir
delineadas:

CLÁUSULA I - OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece cláusulas
e condições gerais referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N°
005/2021 - SRP que tem por objeto o Registro de preços

para contratação de empresa para o fornecimento e
instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para
atender as diversas Secretarias do Município de São

Domingos do Azeitão/MA, conforme as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência do

Edital.

CLÁUSULA II - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante desta Ata da Registro de Preços os

documentos e instruções que compõem o PREGÃO
ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP, complementando-a para
fins de direito e independentemente de transcrição, obrigando-
se as partes em todos os termos.

2.2 Integram esta Ata, o respectivo instrumento convocatório e

seus anexos, bem como as propostas das empresas vencedoras
do ceiTame.

2.3 Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações
obedecerão ao disposto no Decreto Federal n®. 7892/2013 e no
Decreto Municipal n® 006/2021 de 01/01/2021 que regulamenta
o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito municipal.

CLÁUSULA III - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na (s) proposta(s)
são as que seguem:

1® - FORNECEDOR REGISTRADO

Item Código Bauco DescriÇnn tlnd OuODt. Valor Unil
Valor UdíI

com DDI
Total 1'cso (%)

I 105CO OKSE

Fornncimnnio n instal.tçân do
çondldunader de ar tipo spllc
1000 blu/h cl cpuipresicr
rotatlTO

111 052.003.67 R$2.503..59 nS75.1ü7..57 13,57%

2 10569 ORSE

Funinciiueiitn c inMalaçào do
nndiciunddor de ar tipo split
12000 blu/ii i7cumprHsstir

>8 [1S2.075.0Ü RS2..592.71 RS150..377.33 29,03%

} >359 ÜRSE

Fornecinienin e in.slnlação rie
:orullclunfidur du ar tipo splll
IfiflOO htji/h c/ rnmpressnr 39 Rs2.3BS.un RS2.980,06 RS2fi5.22S.12 47.91%

1 10220 OKSE

rortiecimento e instalação do
conditlonadcr di; ar npo split
22000 blu/h c/compressor =

It$3.45t;.0ü RS4.31O,70 8521.333,88 3.67%

=
2360 ORSE

Fuinccimento u Instalação de
condictcnador de ar (ipu split
241100 hiu/h c/ compressor
rotativo

0 RS3.500.ÜI 854.373.20 RS34.966.10 5.83%

Total sem

RDI
RS437.975,i8

Total do nOI R$109.274,R1

Tutai Geral R$347.249,99

3.2 O Valor total registrado foi de R$ 547.250,00 (quinhentos e
quarenta e sete mil, duzentos e cinqüenta reais).

CLÁUSULA IV - DO PRAZO E VIGÊNCIA DA ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses a contar da data sua Publicação no Diário

Oficial.

CLÁUSULA V - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

5.1 Os serviços deverão ser entregues na especificação.
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quantidade e periodicidade especificada no Edital, no Termo de
Referência, na Proposta do Licitante Vencedor e demais

documentos pertinentes.

5.2 O ajuste com o fornecedor registradp será formalizado pelo
interessado mediante assinatura de contrato, observadas as

disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°
005/2021 - SRP

5.3 O compromisso de entrega e execução só estará
caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de

Registro de Preços e Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°
005/2021 - SRP

5.4 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento

após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor
obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua
validade, dentro dos quantitativos estimados.

5.5 A execução dos serviços será de acordo com o recebimento

da Ordem de Serviços emitida pelos Órgãos Participantes e/ou
não participantes.

CLÁUSULA VI - DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS
LICITANTES REGISTRADOS

6.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante

vencedor.

6.2 Para o registro adicional de preços dos demais licitantes
será exigido a análise das DOCUMENTAÇÕES DE
HABILITAÇÃO.
6.3 A apresentação de novas propostas não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante vencedor.

6.4 Além do preço do 1® (primeiro) colocado, serão registrados
preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em

valores iguais ao do licitante vencedor.

6.5 O Registro Adicional de Preços, além do 1® (primeiro)
colocado, tem por objetivo o cadastro de reserva, nos termos do
Art. 11, § 1® do Decreto Federal n® 7.892, de 23 de janeiro de

2013.

CLÁUSULA VÍI - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS POR USUÁRIOS NÃO PARTICIPANTES

1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta à Comissão Permanente de
Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada à
vantagem.

2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro
de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata

de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, para
que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

3. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de

Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com a Comissão
Permanente de Licitação - CPL.

4. A possibilidade de participantes extraordinários
obedecerá ao disposto no Decreto Federal n® 7892/2013

e Decreto Municipal n° 006/2021 de 01/01/2021.

5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinqüenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório
e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

6. As adesões à ata de registro de preços não poderão

exceder, na totalidade,

item registrado

órgão gerenc^âir
independenteipèite
participantes

7. Compete ao ón
cobrança do

obrigações conf
observada o contradil

penalidades decorrenti
contratuais, devendo

órgão gerenciador.

61

|X) do quantitativo de cada
ro de preços para o

orgaòiS participantes,
de órgãos não

rnj
Õcipffn^ps atos relativos à

Pi^d fornecedor das
■das e a aplicação.

Ia defesa, de eventuais
descumprimento de cláusulas
mar as ocorrências destas ao

CLÁUSULA VIII - DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As omissões e dúvidas que eventualmente surjam quanto
esta Ata serão sanadas através da interpretação do que
dispuser o Edital que deu origem a Ata de Registro de Preços e
a proposta apresentada pela licitante vencedora.
8.2 As condições gerais da execução, tais como os prazos para
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da
Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais
condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de
Referência.

ÇLÁUSULA IX - DA PUBLICAÇÃO

9.1 O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o resumo da
presente Ata no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Maranhão - FAMEM, após sua assinatura, obedecendo ao prazo
previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n® 8.666/93.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o
presente, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas.

RESUMO DOS DADOS DO DETENTOR DA ATA E DO

ÓRGÃO GERENCIADOR:

e DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS
SÃO OS QUE SEGUEM:

EMPRESA VENCEDORA:
RAZÃO .SOCIAI.: M B DE SOUSA MIRANDA EIRELI CNPJ N5: 24.619.997/0D0I-2O
ENDEREÇO: Avenida Duque de Caxias, n® 0.5. na cidade de
Samhaiha. Estódo do Maranhão

CEP.: fi .ãB.ltVOOn

lELFIONE: CELUIÃK: (99) 8212-8683
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
valilemarmirtiiidal3(f:'ainall.coin REPRESENTANTE: Maranli Brito üe Sousa Miranda

o DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Comissão Permanente de Licitação - CPL, com sede
Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA,
localizada na Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos
do Azeitão - MA.

São Domingos do Azeitão/MA, 09 de dezembro de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Presidente da CPL - Órgão Gerenciador

M B DE SOUSA MIRANDA EIRELI

MARANH BRITO DE SOUSA MIRANDA

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 258.269,721-49

RG n®. 599.833 SSP/DF

TESTEMUNHAS:

1.

2.
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^REFÊÍfmAMUNICIPAL DE SãO DÕMINGÕsId^
MARANHãO

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO

EDITAL Ní! 03/2021

SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA E TURISMO

LEI Nai4.017/2020 E LEI N® 14.150/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, INCISO III - LEI
ALDIR BLANC - LIVE SHOW MUSICAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA

CREDENCIAMENTO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E
CULTURAIS AOS ARTISTAS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS

QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR

FORÇA DAS MEDIDAS D ISOLAMENTO SOCIAL SEGUNDO O

ART. 29 INCISO III DA LEI FEDERAL 14.017 DE 29 DE JULHO

DE 2020 - LEI ALDI BLANC, QUE DISPÕE SQBRE AÇÕES
EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A

SEREM ADOTADAS DURANT O ESTADO DE CALAMIDADE

PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N^ 6, DE 20 DE
MARÇO DE 2020 DECRETO FEDERAL N^ 10.464 DE 17 DE

AGOSTO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N^ 5.610 DE 23 DE

NOVEMBRO DE 2020 QUE POSSAM SER TRANSMITIDOS

PELA INTERNET OU DISPONIBILIZADAS POR MEIO DE

REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMA DIGITAIS, COMO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

O Município de São Domingos do Maranhão - Maranhão, por
meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, torna

público o presente edital de chamamento público para
CREDENCIAMENTO E PREMIAÇÃO DE CANTORES,
MÚSICOS, DJs E LOCUTORES a artistas que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento
social segundo o art. 29 inciso III da lei federal 14.017 de 29 de

julho de 2020 - lei Aldir Blanc, que dispõe sobre ações

emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo
decreto n9 6, de 20 de março de 2020 decreto federal n® 10.464

de 17 de agosto de 2020 e decreto municipal n9 5.610 de 23 de
novembro de 2020 que possam se transmitidos pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais, como prestação de serviço.

1. OBJETIVO

1.1.Q objetivo deste CREDENCIAMENTO é a seleção de
serviços artísticos e culturais que possam ser transmitidas ao
vivo pela internet para os seguintes seguimentos culturais:
cantores, músicos, Djs e Locutores.

1.2.Geração de renda ao setor artístico/cultural afetado pelas
restrições impostas pelas medidas de combate ao CQVID-19.

1.3.Levar através dos cantores, músicos, Djs e Locutores via
plataformas digitais.

1.4.Credenciamento de trabalhadores da cultura, através do

CPF ou CNPJ, se houver.

1.5. Apresentação artística e cultural através da plataforma
digital de "Show musical" transmitido pela internet.

2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 As apresentações artísticas terão local definido pela
Secretaria de Cultur^e^.ufií^> e será disponibilizado via
digital, através de/Kjjim Show et3 Ipcal pré-estabelecido no
Município de São Itoftingos do MarSibâo;

2.2 As apresentaç^^"s5iffirjtt'OTsmi através da plataforma
digital facebook, yW^be e ̂ifegram.iüa Secretaria de Cultura
e Turismo.

2.3 A Live deverá conterja/seguinte descrição: Nome do Artista
ou Dupla, "Prefeitura Mulpicipal de São Domingos do Maranhão
- Lei Aldir Blanc 2021.

2.4 O Local da transmissão ficará a critério da Secretária de

Cultura e Turismo.

2.5 A realização da live show terá ampla divulgação pela
Secretaria de Cultura e Turismo/Comunicação da Prefeitura
Municipal, não havendo restrição de acesso virtual.

3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão se inscrever neste edital pessoas fazedoras de
atividades culturais, na condição de pessoa física ou jurídica ou
na condição de representação de grupos/coletivos culturais,
interessados em apresentar "Show Artísticos" digital artístico,
desde que atendam as diretrizes da lei Aldir Blanc.

3.2. Poderão participar desta seleção proponentes sediados e
residentes no Município de São Domingos do Maranhão que há
no mínimo 12 (doze) meses completados e comprovados da data
de publicação do presente Edital, tendo em vista que este
processo tem por objetivo fortalecer a produção artística São

Dominguense, promover uma programação cultural qualificada
para a população, licenciar e difundir o trabalho de agentes
culturais locais.

3.3. Só poderão participar das apresentações artísticas na Live
Show pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos completos na
data de publicação do Edital;

3.4.Brasileiro nato ou naturalizado;

3.5.Comprovar atuação na área cultural de no mínimo 24
méses, anteriores a vigência da lei Aldir Blanc.

4. CATEGORIAS ARTISTITICAS

4.1 Os fazedores de cultura interessados em participar deste
edital poderão se inscrever e concorrer a uma das vagas nas
seguintes categorias :

4.1 .1 CANTORES;

4.1.2. MÚSICOS;

4.1.3 DJS;

4.1.4 LOCUTORES.

4.2. No caso das duplas ou grupo um membro representará os

demais.

5.DO IMPEDIMENTO E VEDAÇÕES

5.1 Não poderão participar do presente processo de seleção:
5.1.2Servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal e
Câmara Municipal de Vereadores de São Domingos do
Maranhão/MA;
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