
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 06/2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 0612022

O MUNICÍpIO Oe mUAruÁ por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE

MUANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 28 de Maio,

no 43, dairro: Centro, CEP: 68.825-000 - MuanálPA, CNPJ: 0_5.105.20010001-22'

neste ato representado pelo Prefeito, Sr. EDER AZEVEDO MAGALHAES, portador

do cpF no 302.572.992'-15 e RG no 1826596 PC/PA, em conivência a, doravante

denominado CONTRATANTE e a empresa HWB PUBLICIDADES SERVIçOS E

CONSULTORIA LTDA, situada na Travessa Um, no 191, Sala 37, Bairro:

Castanheira, CEP: ó6.OaS-880, Belem/PA, lnscrita no CNPJ sob no

44.g0l94g/0001-11, lnscrição Estadual no 15.809.472-7, neste ato representado por

Evinha Ribeiro da Silva Âraujo, CPF no 386.493.062-68, RG no 2463151, por

considerando o julgamento dã licitação na modalidade de pregão, na forma

eletrônica, para nÊdtsrno DE pREÇos no o\t2o22, publicada no Jornal Amazônia

e Diário cjriciat da União de 24t03t2022, RESOLVE registrar os preços da(s)

empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação

poi eta(s)'alcançada(ó) " na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições

previstas'no editál, sujeitando-se as partes asnormas constantes na Lei no 8.666, de

21 dejunho de 1993-e suas alterações, no De.cr"^t9 n" 7.892, de23 de janeiro de

201g, ó.+aa de 2o1B e g.s38 de 6 áe outubro de 2015, e em conformidade com as

disposições a seguir:

1. DO OBJETO
À fr"."nte Ala tem por obje_to -o neCl§rnO DE PREÇO PARA EVENTUAL

corurnarAÇÃo DE EMPRESA ESPEcIALIZADA EM sETylÇ.g.s 
-.?FpüâiiCÀÇÀõ'óe avrsos E Aros oFrcrArs Do MuNtciplo DE MUANA, rAls

COMO: AVISOS 
-Of UCIIAÇÕES, EXTRATOS, CITAÇOeS e DEMAIS ATOS DE

TNTERESSE DO MUNlciplo, especificado no Termo de Referência, Anexo do edital

do Pregão n". O6t2022, que e parte integrante desta Ata, assim como a proposta

vencedôra, independentemente de transcrição'

2. DOS PREçOS, ESPECIFICAçÕES E QUANTITATIVOS
2.1.O preço registràdo, as especiiióaçOes do objeto e as demais condições

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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E§TADO uo Pa.ru(
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA

no Diário Oficial da Cm 3.500 R$ 52,00 R$ 182.000,00Publicação
União

3.1. A validad" àá'Át, o" Registro de Preços será de 12 meses' a partir da

assinatura, podendo ser proirogada a interesse da Administração'

4. REVISÃO E CANGELAMENTO
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual

reduçãodospreçospraticad":ry.mercadogYd"fatoqueeleveocustodo
objeto registrãoã,-cabendo à Administração promover as negociações junto

ro preço Praticado no mercado
4.2. Quando o preço registrado tornar-se superlor e

por motivo superveniente,-" Àdrinistração convocárá.9(s) fornecedor (ES)

para negociar (em) a redução.dos preços aos valores praticados pelo mercado'

4.3. o fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo

mercado sãrá 
'liberado do compromisso assúmido' sem aplicação de

penalidade' 'or aos preços registrados e o
4.4. buando o preÇo de mercado tornar-se superl 

rr poderá:
fornececlo, ;à;õrã;r óumprir o Gompromisso, o órgão gerenciaclc

4.4.1. Liberar o fOrnecedor do compromisso ass-umido' caso a comunicação

ocorra antes do p"oioo d. fornecimento, e sem aplicação da

p"nâtiOrOe se confitmáJà à veracidade dos motivos e comprovantes

aPresentados; e'

4.4,2, Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade

de negociação'
4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à

revogação ãáriu ata de t"gitiio àã pi"ço.,ãdoúndo as medidas cabíveis para

obteãçáo da contratação mais vantajosa'

4.6. O registro Jo forneceáor será cancelado quando:

4.6.1. ou=ãrtnórir as condições da ata de registro de preços;

4.6.2. Não retirar a nota dã empenho ou instrumento equivalente no prazo

"stá 
o"-rà.ido pe la no Ã i À i siração, sem. j ustificativa aceitável ;

4.6.3. Não aceitar reduzir ;;r-pi<ieo registiado, na hipotese deste se tornar

superior àqueles praticaclos no mercado; ou'

4.6.4. Sofrer sanção uorinirtirtivá cu;o efeito torne-o proibido de celebrar

contratoadministrativo,alcançandooorgãogerenciadoreórgão(s)
ParticiPante(s)'

4.7. O cancelamento de registros nas hipoteses.previstas nos itens 4'6'1' 4'6'2 e

4.6.4 será form alizado por-oá.órciio oo orgão gerenciador, assegurado o
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R$ 67,00
PuUticaçao em Jornais de

Grande Circulaçáorno Estado dp

R$ 282.500,00R$ 113,00Púkação nqtmprensa Oficial
do Estado do P'ar-'aÉ - lQ!!ô

PREçO GLOBAL R$ 665.500,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA

contraditorio e a amPla defesa'

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente'

decorrente de caso fortuito o,r tàrçá maior, que prejudique o cumprimento da

ata, devidamente comprovados e justificados:

4.8.1. Por razáo de interesse publico; ou'

4.8.2. A Pedido do fornecedor'

5. coNDlçÔES GERAIS
5.,l.Ascondiçõesgeraisdoserviço,taiscomoosprazospulS'execução,aS

obrigaçõe, áá ÀO*inistração e ào'fornecedor registrado' penalidades e demais

condições do ajuste, encontrãm-se definidos nõ Termo de Referência' anexo

ao edital.
Para firmeza e validade do pactuado' a

igual teor, que, depois de lida e achada
presente Ata foi lavrada em 3' (três) vias de

em ordem, vai assinada pelas partes'

Muaná/PA, 03 de maio de 2022'

EDER AZEVEDO Assinado de forma disital por

MAG ALH AES :3 0 2 5 7 ii^?^t"ilii,|o,' 7 2s821 5 
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298215 Dados: 2022'0s 03 12:12:03 -03'00'

Érefeitura MuniciPal de Muaná
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HWB PUBLIGIDADES SERVIço-S. E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ no 44'801'948/0001-1 1
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