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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA
COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017.
GERENCIADORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DETENTORA: QUALIS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/SRP008/2017
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA, com sede na Av. Deputado João Jorge Filho, nº 84, Godofredo Viana – MA. CEP
65.285-000, CNPJ 06.157.051/0001-08, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, neste ato representada pelo
Sr(a). JOÃO LUIZ MENEGAZZO JUNIOR, doravante denominada SECRETARIA GERENCIADORA, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, como
ÓRGÃOS PARTICIPANTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, SECRETARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, e considerando o PREGÃO SRP Nº 008/2017, PARA REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão
Pública realizada em 13 de fevereiro de 2017 que indicou como vencedora(s) a(s) empresa(s): QUALIS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA. e a respectiva
homologação, conforme Processo nº 014/2017. RESOLVE: Registrar os preços dos bens propostos pela(s) empresa(s) QUALIS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA.,
inscrita no CNPJ: 05.200.273/0001-01, localizada na Avenida Guajajaras, 573, Sala 08, Bairro São Cristóvão, São Luís - MA, representada pelo Sr(a). Jomar de Jesus
Araújo Santos, portador do RG: nº 5010 CREA/MA e o CPF: nº 428.302.303-53, sendo denominada(s) DETENTORA(s), nas quantidades estimadas, de acordo com
a classificação por ela(s) alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas estabelecidas pela Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar 147/2014, Decretos Municipais 004 e 007/2017 e subsidiariamente,
no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação, pelo Sistema de Registro de Preços, de empresa para prestação de
serviços de planejamento, organização, reengenharia, gestão jurídica orçamentária, consultoria em gestão administrativa, consultoria e assessoria jurídica, e
consultoria em relações públicas e comunicação interna e externa para atender as necessidades dos órgãos municipais de Godofredo Viana.
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I deste documento, podendo a SECRETARIA
PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para execução do objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou
Indireta, do Estado do Maranhão.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações dos bens, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representante (s) legal(is) das empresa(s), encontram-se
elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.
DETENTORA: QUALIS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA.
CNPJ: 05.200.273/0001-01
Item

1
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Descrição dos Serviços
Contratação de empresa para prestação de serviços de
planejamento, organização, reengenharia, gestão jurídica
orçamentária, consultoria em gestão administrativa, consultoria e
assessoria jurídica, e consultoria em relações públicas e
comunicação interna e externa, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças,
e demais Secretarias vinculadas.

Unid.

Quant.

Período (Mês)

Vlr. Mensal

Vlr. Semestral

Unid.

1

6

R$15.000,00

R$90.000,00
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2

Contratação de empresa para prestação de serviços de
planejamento, organização, reengenharia, gestão jurídica
orçamentária, consultoria em gestão administrativa, consultoria e
assessoria jurídica, e consultoria em relações públicas e
comunicação interna e externa, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação.

Unid.

1

6

R$15.000,00

R$90.000,00

3

Contratação de empresa para prestação de serviços de
planejamento, organização, reengenharia, gestão jurídica
orçamentária, consultoria em gestão administrativa, consultoria e
assessoria jurídica, e consultoria em relações públicas e
comunicação interna e externa, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.

Unid.

1

6

R$15.000,00

R$90.000,00

4

Contratação de empresa para prestação de serviços de
planejamento, organização, reengenharia, gestão jurídica
orçamentária, consultoria em gestão administrativa, consultoria e
assessoria jurídica, e consultoria em relações públicas e
comunicação interna e externa, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Unid.

1

6

R$15.000,00

R$90.000,00

R$60.000,00

R$360.000,00

TOTAL
CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

Os serviços deverão ser executados no prazo de 06 (seis) meses, a contar da publicação do extrato do contrato na imprensa oficial.
Parágrafo primeiro - Os serviços serão prestados por demanda e sempre que necessárias. Contudo, a empresa deve estar sempre disponível para atender ao
chamado com o intuito de prestar a consultoria. Ressalva essas situações, a empresa contratada deverá se fazer presente no próprio Município, principalmente
para executar o serviço de capacitação e reciclagem.
Parágrafo segundo - Não obstante essa exigência, pode a Administração Municipal decidir, conforme o caso e a seu exclusivo critério, pela prestação do serviço
em outro local com o mesmo propósito.
Parágrafo terceiro - A empresa a ser contratada deverá emitir relatório mensal de suas atividades, que será apresentado à Secretaria de Municipal de
Administração, Planejamento e Finanças para verificação e controle das atividades executadas.
Parágrafo quarto - O relatório deve apresentar informações claras, objetivas e concisas de modo a permitir a perfeita interpretação dos dados nele constante,
podendo-se utilizar de todos os meios para tal atingimento, tais como, gráficos, tabelas, esquemas etc.
Parágrafo quinto - Em caso de ocorrência de impossibilidade da apresentação do relatório, a empresa deverá justificar mediante documento à Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças as razões da impossibilidade, as quais serão avaliadas a sua pertinência pela Secretaria.
Parágrafo sexto - Em não sendo aceita a justificativa, nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada, sob qualquer pretexto.
Parágrafo sétimo - Nas situações em que ocorrerem as consultorias, especialmente as jurídicas, a empresa contratada deverá emitir pareceres de acordo com o
conteúdo solicitado, em prazo não superior a trinta dias, se outro não estipulado pela Administração. Para este efeito, a Administração concederá prazo inferior,
desde que compatível com o caso da demanda apresentada.
Parágrafo oitavo - O parecer deverá ser entregue em papel timbrado da empresa, devendo conter as partes de todo e qualquer parecer (relatório,
fundamentação e conclusão).
Parágrafo nono - A parte conclusiva dos pareceres emitidos deverão ter um posicionamento objetivo, sem haja opinamento abstrato sobre a matéria posta à
manifestação, com intuito de evitar que ocorra conclusão vaga, impedindo a tomada de decisão por parte do órgão consulente.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
A empresa detentora/consignatária desta ata de registro de preços será convocada a firmar contratações Aquisições, Instalações e Manutenções, observadas as
condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro - A GERENCIADORA, observado o prazo de entrega, verificará se os bens atendem às características especificadas no Termo de Referência e
na Proposta de Preços da DETENTORA.
Parágrafo Segundo - Se a DETENTORA com preço registrado em primeiro lugar recusar -se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores
classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, material como aplicação de penalidades previstas nesta ata e no edital.
Parágrafo Terceiro – Não serão aceitos bens diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da DETENTORA.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômicofinanceira inicial deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão 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.
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Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a SECRETARIA GERENCIADORA solicitará ao(s) Fornecedor(es),
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pela SECRETARIA GERENCIADORA, quando:
a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) O preço registrado se apresentar superior ao praticado no mercado e não houver sucesso nas negociações para sua redução, com as empresas registradas
na ata.
c) Houver solicitação do(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S), devidamente justificada, em razão de inexecução parcial ou total de ordem de fornecimento
decorrente deste registro.
d) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pela SECRETARIA GERENCIADORA.
Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será
juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.
Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Município,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela SECRETARIA GERENCIADORA, facultandose a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.
CÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO
A SECRETARIA GERENCIADORA fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA DECIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, à
presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO SRP Nº 08/2017 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos bens caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal nº ____/201x, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar 147/2014,
Decretos Municipais 004 e 007/2017 e subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA DECIMA PRIEMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de GODOFREDO VIANA - MA, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e CONTRATADA, as partes assinam o presente.
GODOFREDO VIANA - MA, 15 de fevereiro de 2017.

________________________________________
JOÃO LUIZ MENEGAZZO JUNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Gerenciadora

________________
QUALIS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA.
Detentora
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA
COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO CONTRATO. CONTRATO Nº 017/2017; PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 016/2017; OBJETO: Contratação de empresa
especializada no fornecimento de materiais permanentes para atender as
escolas no Município de Godofredo Viana – MA, conforme especificações
constantes do Anexo I, do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2017; O
presente contrato tem o valor global de R$ 592.630,00 (quinhentos e noventa e
dois mil seiscentos e trinta reais); PRAZO: O contrato terá vigência até 31 de
dezembro; BASE LEGAL, Lei 10.520/02, Decretos Municipal nº 004 e 007/2017
e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, observadas as condições estabelecidas no edital; DATA
DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15/02/2017; CONTRATANTE: SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: MIDORLENE DA SILVA FIALHO; e CONTRATADA,
MD DISTRIBUIDORA EIRELI-ME: MAXWELL SOARES MACHADO.
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA
COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2017.
Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
R. MACEDO SOARES - ME
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
limpeza de fossas, dedetização, desratização e desalojamento de morcegos e
pombos.
Vigência: O prazo de validade do contrato será até 31 de Dezembro de 2017.
Valor: O valor é de R$ 620.980,10 (seiscentos e vinte mil novecentos e oitenta
mil e dez centavos).
Data: Godofredo Viana – MA, 15 de fevereiro de 2017.
Homologo o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação –
CPL/PMGV.

João Luiz Menegazzo Junior
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
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