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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATO N.° 001/2019 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM 
LICITAÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DO MUNICIPIO DE 
ANAPURUS. 

O MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE ANAPURUS,  sediada na Av. João Francisco Monteles, s/n, Centro, Anapurus-MA, CNPJ N° 
18.644.933/0001-87, neste ato representada respectivamente pela Secretaria Municipal de 
Educação, a Sra. Edilene Azevedo Passos, brasileira, casada, portadora do CPF n° 498.241.043-
72, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado  CONTRATANTE,  e por outro 
lado  ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO AEROPORTO,  com sede à Rua Nova, s/n 
- Bairro Aeroporto - Anapurus/MA, inscrita no CNR1 sob n.° 03.333.504/0001-11, representada 

4110  neste ato por sua presidente a Sra. Aminete de Sousa Teixeira, R. G. n0  000071403196-8 
SSP/MA e CPF. n° 852.585.803-00, doravante denominada  CONTRATADO,  fundamentados nas 
disposições da Lei n°. 11.947/2009 de 16/06/2009 e Resolução/FNDE/CD no. 26, de 
17/06/2013, Lei Municipal n.0  382/2018 de 25/04/2018 e Lei n0  8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n0  001/2019, resolvem celebrar 
o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 
verba FNDE/PNAE, demanda para 2019, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, 
todos de acordo corn a  chamada pública n.° 001/2019,  o qual fica fazendo parte integrante 
do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

CLAUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
Ak  CONTRATANTE conforme descrito no Prnjotn 	Venda de GanPros Alimentícios dA Agricultura 
MP  Familiar parte integrante deste Instrumento. 

CLAUSULA TERCEIRA: 

0 limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) por  DAP  por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar. 

CLAUSULA QUARTA 
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário -  MDA  os valores individuais de venda dos participantes 
do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a 
assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

CLAUSULA QUINTA: E ri• r'.  ----- 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

0 inicio para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem de 
Compra, expedida pela Secretaria de Educação, sendo o prazo do fornecimento conforme ,,rrzicesd da Ordem de  rdrnpr,c.  

a. 
A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com 
a chamada pública n:o no ipoi 9. 

b. 
0 recebimento das mercadorias dar-se-6 mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentaçãono Incal rip pntrprja,  ronsnantp n inn degtp contratn.  

CLAUSULA SEXTA: 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de 
R$ 177.670,00 (cento e setenta e sete mil seiscentos e setenta reais), 

conforme proieto básico em anexo. 

ACLAUSULA SÉTIMA: 

wNo valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 
previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente contrato. 

CLAUSULA OITAVA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotação 
orgamentária:02 Poder Executivo; 08 Secretaria Municipal de Educação; 12.122.0002.2028; 
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação; 3.3.90.30.00 Material de consumo. 

CLAUSULA NONA: 
CONTRATANTF, apns nr:Rhpr ns dociimPntos riRscritos na clAiisiila QHinta, alinea "h", apns 

a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 
correspondente às entregas do mês anterior. 

fiNão será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 
quidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLAUSULA DECIMA: 

0 CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o 
valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de 
recursos do FNDE em tempo hábil. 

CLAUSULA ONZE: 

Os casos de inadimplencia da CONTRATANTE proceder-se-6 conforme o § 1
0, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

CLAUSULA DOZE: 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas 
Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto  de Venda de Gêneros 

comprovação. 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Aliment acpicolirASSilloclo 	disposição para 
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ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CLAUSULA TREZE: 
fl

If c  

r-nNTRAT,A,NTE  sr, c,-,mprorn-te ern guardar pelo prazo 
	

II I j 

de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bPrri romo o Projeto de kfrz,nda HP (3611Prag Aiimentirinc Ha 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação

ci 	 . 
Ánçiji4 (211ATOR7F2 

E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

CLAUSULA QUINZE: 

particulares poderá: 0 CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 
• 

a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b. rescindir unilateralmente 
 o contrato, nos casos de infração contratual CONTRATADO; 

ou inaptidão do c. fiscalizar a execução do contrato; 
d. 

aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve 

respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 
respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração 

CLAUSULA DEZESSEIS: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

CLAUSULA DEZESSETE: 

WadeA fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da 
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - 

CAE e outras Entidades design
peio FINDE. 

adas 

CLAUSULA DEZOITO: 

0 presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.° 
001/2019, pela Resolução pela 

Lei í IC' 11.947/2009 e o dispvu que 	r euiarrierLe fil LUCIUS os seus Let FIUS, d quell será 
aplicada, também, onde o contrato for omisso.  

CLAUSULA DEZENOVE: 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condigões essenciais. 

FLS. 
	ASSIN. 
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CLAUSULA VINTE: 

ESTADO DO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de cdrLd, que bumerlie Wu; 
vaade se erividdizt medidrile regisLru de reLebirrierlio, 

pin fax, transmitido pelas partes. 

CLAUSULA VINTE E UM: 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, CLI I3aI IL 	láusula Vinte, poderá ser rescindido, 	plen-o direito, independentemente notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
a. por acordo entre as partes; 

b. 
pela inobserváncia de qualquer de suas condições; 

c. quaisquer dos motivos previstos em lei. 

OLAUSULA VINTE E DOIS: 

presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou 
até 31 de Dezembro de 2018. 

CLAUSULA VINTE E TRÊS: 

É competente o Foro da Comarca de Brejo para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Anapurus, 18 de Fevereiro de 2019. 

&AS 	 -eiCta1/261 
SECRETARIA MU ICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Ediiene Azevedo Passos 

Akcretaria Municipal de Educação 
ipNTRATANTE 

11/1VZ GO -4.  02/40 Zc  
AS 	

4, 

C ÇAO DOS MORADORES DO BAIRRO AEROPORTO 
Aminete de Sousa Teixeira 
Presidente 
rrINT -R,A,TAnn 

TESTEMUNI1 1AS: 

Av. Jrão Francisco Moineles, 2h01 - Centro- Airapurals/MA 
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990,00 

13,60 2.312,00 

0,98 

1,981 
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ESTADO DO DO MARANHAO 
PREFEITL RA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ANEXO 

ii LN I 	GENERO/DESCRIO0 I QUART. i 	UND. Per capita Medida Valores 
Unit 

Valor total 
01 BOBORA, qualidade 	e 	sem 

defeitos, 	 suficientemente 
desenvolvidos, com aspecto, aroma 
e 	sabor 	típicos 	da 	variedade, 
beneficiada 	e 	classificada 	com 
uniformidade no tamanho e cor, ser 
de 	colhelta 	recente. 	Isentas 	de 
rachaduras, 	perfurações, 	cortes ou 
leses mecânicas ou provocadas por 
pragas ou doenças. Deve estar livre 

700 Kg 15 9 1,98 1.386,00 

,.....M.4.1,/. •.., 

fertilizantes aderentes 6 casca,  ilia 
podendo apresentar odores e 
sabores estranhos. Sua polpa deverá 
estar intacta e na cor caracten'stica.  

02 	ACEROLA, Sem defeito, 
suficientemente desenvolvida, comi 
laspecto e sabor típicos da variedadel 
e uniformidade no tamanho e cor,  
Características gerais: deverá estar 
livre de enfermidades, de umidade 
externa anormal, de resíduos de 
fertilizantes.  

03 	ALFACE, lo qualidade, isento de 
matéria estranha, fungos, parasitas, 
Ilivre de umidade, em embalageml 
iplástica transparente de 1 kg.  

04 ARROZ 	BRANCO, limpo, 	semi 
sujidades e embalado em sacos de 11 	500 
k 

OS 	BANANA PRATA, de la qualidade,r1 
grau médio de amadurecimento 	500 
cascas sãs, sem rupturas  

06 	BE/36 DE TAPIOCA, unidades d 
80 g bem embalados em saquinho 	1.500 
plásticos.  

07 	BOLO CASEIRO, fatias de 50 g, 
embalados em saquinhos plásticos.  

l

08 	CARNE 	BOVINA, inspecionada, 
'congelada, pi c pai ada do patinho, 
paleta ou acém. E que atenda as 
Normas de Vigilância sanitária

09 
	

c 

ARNE SUINA,  inspecionada e que 
atenda as normas de Vigilância 
Sanitária. Embalagens transparentes 
de 1 kg.  

in 	Critelli A 	RR 414r A.,  g.m elasfajf-n,  
suficientemente desenvolvida, com 
aspecto e sabor típicos da variedade  
e uniformidade no tamanho e cor. 
NA° serão permitidos rachaduras 
perfurações e cortes. Características 
gerais: deverá estar livre de 
enfermidades, de umidade externa 
anormal, 	de 	resíduos 	de 
fertilizantes. 

1  10 	CHEIRO VERDE 	(coentro 	e 

500 
	

Kg 

500 
	

Kg 
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1.500 

170 

350 	Kg 

innn 

500 

Kg 

kg 

kg 

kg 

Kg 

If,, 

Kg 

120 

120 

200 

SO 

100 

50 

15 

17,50 

1,48 

1 
 2,45 	3.675,00 

3,98 

2,45 

1 00 

2,99 

6.125,00 

2.220,00 

1.990,00 

1.225,00 

1.495,00 

00i1 nn 

cebolinha), 10  qualidade, verdes 
limpos, novos, com folhas intactas e 
	livres de sujidades,  com raízes.  
11 	COUVE, lo 	qualidade, 	isento  

700 Kg 

8 

5 

8 



' 	15 

16 

13 

14 

9,98 

4,47 

2,48 

1,98 

2,48 

3,98 

3,97 

1,45 

0,49  

16.966,00 

] 
	1 

I 
i 1.980,00 

496,001 

796,00 

397,00 

14,500,00 

735,00 

6 

1.788,00 

744,00 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ície material estranho, 	fun1 
parasitas, livre de umidade, em 
lembalagem plastica transparente de 

b ., ' mg.  
FARINHA, 10  qualidade, isento d 
materia estranha, fungos, parasitas, 
livre de umidade, em embalagerrif 
plistica transparente de 1 kg. 
FAVA, grãos inteiros, lisos, isentos! 
de materia terrosa, pedras, fungosi 
nu  p.lreit-Aq, Nvrp rla i!rnorlfa,1 
embalados em sacos de 1 kg 
lacrado. Devendo apresentar n 
embalagem 

12 

a.• 	inkirmaça0_ 
nutricionais e o prazo de validade 
FEIJÃO VERDE, tipo 1, novo, grão 
inteiros, lisos, isentos de matéri 
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, 
livre de umidade, embalados em 
sacos de 1 kg lacrado. Devendo  
apresentar na embalagem as 
informações nutricionais e o prazo de 
validade  

FRANGO CAIPIRA, in natura 
impo, embalado em sacos de 1 kg,) 
armazenado em temperatur 
adequada, seguindo normas da 
Vi ilância Sanitaria. 
FRANGO DE GRANJA, in natura, 
limpo, embalado ern sacos de 1 kg, 
armazenado em temperatur 
adequada, seguindo normas da 

GOIABA IN NATURA, de 
qualidade, 	grau 	médio 
amadu riaCiMen 1:0, cascas 'AZ, srr  1 

; com 

rupturas. 

LIMÃO, de várias cultivares, 1 
natura, nova, de 1a qualidade, grau 
de amadurecimento medic)  
casca si, sem rupturas, limpa. 

i  19 	MACAXEIRA, de tamanho médio,i 
Ilimpa, acondiriohada ii,m ernba)gerni 
plástica 	de 	polipropileno,1 
transparente, resistente, com 1 kg, 
com etiqueta de pesagem, prazo de 
validade semanal e especificação d 
produto. 0 produto poderá ser isent 
de registro no 	stério d 

ricultura. 

20 MAMAO, saudável, de tamanh 
médio, in natura, de co 
aracteristica sem 	dades. 21 IMARACUJA, de 1 0  qualidade, 

itamanho médio, intactas, casca dura 
e sá, cor característico e se rr ru aturas, 
1 AXI XE, 10 	qualidade, 

lumidade, em embalagem plástica 
Itrans—arente de 1 k^ 

i 
característico, isento de mated 
estranha, fungos, parasitas, livre d 

ci 

It1ifEIT-A1—' —41C/A, saudável, de tamanh 
imédio, 	in 	natura, 	de 	co icaracteristica sern st_Adades. 	 
MILHO VERDE, em espiga com 
tamanho e cor características, de  Ia 
ualidade, sem su'idades 

17 

18 

22 

23 

1000 Kg 20 

100 Kg 10 

12,40 

'Tr) 

1.500 
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4,99 
	

4.990,00 

 

17,70 
	

1.770,00 

2,98 
	

1.490,00 
500 
	

Kg 20 

300 100 

1700 
	

Kg 	100 

400 
	

Kg 	15 

300 
	

Kg 	10 

1000 
	

Kg 	30 

200 
	

Kg 	40 

200 
	

Kg 	5 

100 
	

Kg 	10 

10.000 
	

Kg 	80 



30 
1200 
	

Kg 

	

0,24 
	

12.000,00 

	

11,98 
	

3.594,00 

on. r v, 5,..,‘• 

9.481,00 

1.485,00 

Kg 

LLE.  
Kg 30 

Kg 30 
9,98 

Kg 10 
4,95 

• 

..pfuv.itiziA5AS 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA—AO 25 	OVO, tipo "grande", casca lisa, 
limpos, não trincados, embalados eml 
dUzias em caixa de papelão ou del plastic° resistente, original 

CI» 

f

ifabricante, na embalagem dev 	2000 	Dúziaconstar as especificaçoes do produto, 
inforrna 	do fabricante, data d 
Ifabricação e prazo de validade  minima de 15 dias 

26 	PAO IN NATURA, em unidades del 

i

50 aramas cada, fresco:  com data de 
fabricação na embalagem do 
produto. Atenda as normas de viailância sanitaria. 	

50 

27 	11-211 -(E IN NATUFtA, filé de tilápia 
sem espinha, limpo e embalado. 
PIMENTA DE CHEIRO, de 1 
qualidade, tamanho pequena, grau 

29 

	

	 , sem ru turas. 
médio de amadurecimento, sem 
sinais de amassado  
POLPA DE ACEROLA, congelada, 

i

concentrada, puro fruto, sem adição,  
de água, boa qualidade, sem 
presença de impurezas, embalagem 
plástica, pacote de 1kg, boa 
tonservação. Validade 06 meses da 
data de fabricação. 
POLPA 	DE 	CAM, congelada,/ 

I

'concentrada, puro fruto, sem aciigaol 
de agua, boa qualidade, sem 
presença de impurezas, embalagem 
plástica, pacote de 1kg, boa 	

Kg 	30 
"5 meses '4' ldata de fabricação. 	 1 

	

31 	POLPA 	DE 	CAIÚ, congelada,1 

1 

 ncentrada, puro fruto, sem adiçã-i 
de agua, boa qualidade 
presença de impurezas, embalagem 

, sem 

plástica, pacote de 1kg, boa 
conservação. Validade 06 meses da 
data de fabrica So. 

	

32 	POLPA DE GOIABA, congelada, 

I

concentrada, puro fruto, sem adição 

	

de água, boa qualidade 
presença de impurezas, embalagem 	1200 

, sem 	 I 

Kg 
Iconservação. Validade 06 meses da 

/ 
plastica, pacote de 1kg, boa 

data de tabrica ao. 
33 	POLPA DE MANGA, congelada, 

concentrada, puro fruto, sem adição 
e água, boa qualidade, sem 

1 

 Presença de impurezas, embalageml 
Plástica, pacote de 1kg, boa' 
conservação. Validade 06 meses dai 
data UJ_ 10111 

34 	QUIABO, de 1 0  qualidade, tamanh 
médio, intactas, casca dura e sã se 
'-i--u-t-uira s. 

35 	OMATE, boa qualidade(que nã 

bl
esteja murcho, estragado e batido) 

ra•tc•:. rnc;rlia nii rie-niim, taetari 

omate, semimaduro, la qualidade 

i 

, 

fisiologicamente desenvolvido, be 
formado, limpo, com coloragS 
propria., livre de danos mecSnices 
fisiológicos,  pragas e doenças e esta 
em 	perfeitas 	condigOes 	d onservação e matura So. 

(L1
/ 
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1 und 

50.000 Und 

28- 
300 

150 

1200 

30— 

; 

1200 

30 

950 

300 

15 

FLS. ASSIN 

( 

5,951 11.900,00! 

9,98 
	

11.976,00 

9,98 

	

i

11.976,00 

I 

9,98 
	

11.976,00 

1 

9,98 
	

11.976,00 

3,491 3.490,00 
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SOO Kg 100 

rrAn 
.L.flJJ  rn 

CELGA Folhas de tamanho medic), fcle la qualidade, com aparência 

livre 

e firme, s5, sem rupturas, 
sem lesões de origem física o 
mecânica, isenta de partes pútridas,
livre de enfermidades. Embalagem: 
left] 	.:11..OS 	pic1SLILUb 	f ebisierlies, 
lconforme quantidade solicitada 
la/ presentando 	na 	embalage etiqueta de pesa err,. 

43 

36 Tt-IANGA 	DE 
I VARIEDADES de lo 
Itamanho medio, grau 
lamaclurecimentc.-., 3 -rn 
amassado, sem rupturas. 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 
VARIAS 

qualidade, 
medio del 
sinais de' 300 
	

Kg 	40 
2,48 f 	744,001 

37 	PEE IN NA-i-URA, tambaqu 
descamado, limpo e embalado. 

38 
BOLO DE MESOCARPO, fatias d SO a; embalados em saquinho 
plásticos. 

39 lersconv 
pp MESOCARPO, pacotes embalados 

em saquinhos com 50 g cada. 
40 	PEPINO, de 10 qualidade, tamanh 

médio, sem sinais de amassado, sem 
rupturas. 

i.

41 

	

	VINAGREIFtA, boa qualidade (que 
não esteja murcho, estragado e 
batido) 	estar 	fisiologicament 
desenvolvido, bem formado, limpo, 
com coloração própria, livre d 1.n,-.c. rn.t.c;nic•-•=, fi.i^!^giv,s, pr.g.s 
e doenças e estar em perfeita 
condi Eies de conserva So. 42 	PIMENTAO, de 	19 	qualidade, ltamanho medic), cor verde, grau 
media de amadurecimento, sem 

/Sinais de amassado, sem rupturas. 

1.736,00 

11,95 
	

5.975,00 

A A 

1.500 	Kg 	50 	
0,24 
	

360,00 

10f1 	kg 	10 
c91,0" 

150 

I Kg 	
5 

Ig 

	
148,50 

700 
	

kg 	
2,48 

150 
	

kg 
1,98 

	

1 

297,00 

VALOR TOTAL 

177.670,001 

6,v 

Av. 
Joan Francisco Monteles, n° VW; — Centro — AnapiirusfMA 

CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ORDEM DE FORNECIMENTO 
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 

A empresa 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO AEROPORTO 
Rua Nova, s/n - Bairro Aeroporto - Anapuzus/ MA 
CNPJ sob n.° 03.333.504/0001-11 

Senhor Diretor(a), 

Autorizamos V.Sa, a iniciar o fornecimento, referente a 
presente Chamada Pública que tem por OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar para alimentação escolar, referente contrato IV 001/2019, 
assinado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e essa Associação. 

frEm GÊNERO/DESCRIÇÃO QUANT. UND. Per capita Medida Valores 

Unit 
Valor total 

01 ABÓBORA, qualidade 	e 	sem 
defeitos, 	 suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma 
e 	sabor 	típicos 	da 	variedade, 
beneficiada 	e 	classificada 	com 
uniformidade no tamanho e cor, ser 

de 	colheita 	recente. 	Isentas 	de 
rachaduras, perfurações, cortes ou 

lesões mecânicas ou provocadas por 

pragas ou doenças. Deve estar livre 

de sujidades, terra e resíduos de 

fertilizantes aderentes a casca, não 
podendo 	apresentar 	odores 	e 
sabores estranhos. Sua polpa deverá 

estar intacta e na cor característica. 

700 Kg 15 g 1,98 1.386,00 

02 ACEROLA, Sem defeito, 

suficientemente desenvolvida, com 

aspecto e sabor típicos da variedade 

e uniformidade no tamanho e cor. 

Características gerais: devera estar 

livre de enfermidades, de umidade 

externa anormal, de resíduos de 
fertilizantes. 

500 Kg 15 g 2,99 1.495,00 

03 

livre 

ALFACE, 10 qualidade, isento de 

matéria estranha, fungos, parasitas, 

de umidade, em embalagem 
plastica transparente de 1 kg. 

1000 Kg 8 g 1,99 1.990,00 

04 

sujidades 

ARROZ 	BRANCO, limpo, 	sem 
e embalado em sacos de 1 

500 Kg 100 g 2,45 1.225,00 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro 4- CEP4-65.5i5-000-1'4'4- _ 
CNPJ. no 18.644.933/000141 
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ESTADO DO DO MARANHAO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

kg 

05 BANANA PRATA, de la qualidade, 
grau médio de amadurecimento, 

cascas sãs, sem rupturas 

500 kg 200 g 3,98 1.990,00 

06 BEV.  DE TAPIOCA, unidades de 

80 g bem embalados em saquinhos 
plásticos. 

1.500 kg 50 p 245 3.675,00 

07 BOLO CASEIRO, fatias de 50 g, 

embalados em saquinhos plásticos. 
1.500 kg 50 g 1,48 2.220,00 

08 

, 
CARNE 	BOVINA, inspecionada, 
congelada, preparada do patinho, 
paleta ou acém. E que atenda in  
Normas de Vigilância sanitária 

350 Kg 120 g 17,50 6.125,00 

09 CARNE 	SUÍNA, inspecionada e 

que atenda as normas de Vigilância 
Sanitaria. Embalagens transparentes 
del kg. 

170 Kg 120 g 13,60 2.312,00 

10 CEBOLA 	BRANCA, Sem defeito, 
suficientemente desenvolvida, com 

aspecto e sabor típicos da variedade 

e uniformidade no tamanho e cot 

s•iao serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes. Características 
gerais: 	devera 	estar 	livre 	de 
enfermidades, de umidade externa 

anormal, 	de 	resíduos 	de 
fertilizantes 

700 Kg 8 g 3,48 2.436,00 

10 CHEIRO VERDE 	(coentro 	e 
cebolinha), 	10 qualidade, verdes 
limpos, novos, com folhas intactas 

e livres de sujidades, com raízes. 

500 Kg 5 g 0,98 490,00 

11 COUVE, 1° 	qualidade, 	isento 
de material estranho, 	fungos, 
parasitas, livre de umidade, em 

embalagem plástica transparente de 
1 kg. 

500 Kg 8 g 1,98 990,00 

12 FARINHA, 1° qualidade, isento de 

matéria estranha, fungos, parasitas, 

livre de umidade, em embalagem 
plástica transparente del kg. 

1000 Kg /0 
g 4,99 4.990,00 

13 

lacrado. 

FAVA, grãos inteiros, lisos, isentos 

de matéria terrosa, pedras, fungos 

ou parasitas, livre de umidade, 

einbalados em sacos de 	1 	kg 
Devendo apresentar na 

embalagem 	as 	informações 
nutricionais e o prazo de validade 

1°0 
Kg 10 g 17,70 1 .770,00 

14 

inteiros, 

terrosa, 

livre 

sacos 
apresentar 

informações 

FEIJÃO VERDE, tipo 1, novo, grãos 
lisos, isentos de materia 

pedras, fungos ou parasitas, 
de umidade, embalados em 

de 1 kg lacrado. Devendo 
na 	embalagem 	as 
nutricionais e o prazo 

500 Kg 20 g 2,98 1.490,00 

- - V. Joao Francisco Monteles. n ° 2001, Cen 
CNPJ. n° 18.644.933/0001 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
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de validade 

15 FRANGO 	CAIPIRA, in 	natura, 

Limpo, embalado ern sacos de 1 kg, 

armazenado 	ern 	temperatura 

adequada, 	seguindo 	normas 	da. 

Vigilância Sanitária. 

300 Kg 100 g 12,40 3.720,00 

16 FRANGO DE GRANJA, in natura, 

limpo, embalado em sacos de 1 kg, 

1700 armazenado 	ern 	temperatura 

adequada, 	seguindo 	normas 	da 

Vigilância Sanitária. 

Kg 100 g 9,98 16.966,00  

17 GOIABA 	IN 	NATURA, de la 
qualidade, 	grau 	médio 	de 	4490 

amadurecimento, cascas stis, sem 

rupturas. 

Kg 15 g 4,47 1.788,00 

18 LIMA°, de várias 	cultivares, 	in 

natura, nova, de 1" qualidade, grau 	300 

de amadurecimento médio, com 

casca sã, sem rupturas, limpa. 

Kg 10 g 2,48 744,00 

19 MACAXEIRA, de tamanho médio, 

limpa, 	acondicionada 	em 

embalagem 	plástica 	de 
polipropileno, 	transparente, 

resistente, com 1 kg, com etiqueta 	1000 
de pesagem, prazo de validade 

semanal e especificação do produto. 

O produto poderá ser isento de 

registro 	no 	Ministério 	da 

Agricultura. 

Kg 30 g 1,98 1.980,00 

20 MAMÃO, saudável, de tamanho 
200 medic, 	in 	natura, 	de 	cor 

característica, sem sujidades. 

Kg 40 g 2,48 496,00 

21 MARACUJÁ, de 1 	° qualidade, 

tamanho medico, intactas, casca dura 	200 
e 	sã, 	cor 	característico 	e 	sem 
rupturas. 

Kg 5 g 3,98 796,00 

22 MAXIXE, 1° 	qualidade, 	cor 

característico, 	isento 	de 	matéria 

estranha, fungos, parasitas, livre de 	100 
umidade, em embalagem plástica 

transparente de 1 kg. 

Kg 10 g 3,97 397,00 

23 MELANCIA, saudável, de tamanho 
10.000 médio, 	in 	natura, 	de 	cor 

característica, sem sujidades. 

Kg 80 g 1,45 14.500,00 

24 MILHO VERDE, em espiga com 

tamanho e cor características, de la 	1.500 
qualidade, sem sujidades 

Kg 50 g 0,49 735,00 

25 

fabricante, 

constar 

OVO, tipo 	"grande", 	casca 	lisa, 

limpos, não trincados, embalados 

	

em dúzias em caixa de papelão ou 	2000 
de plástico resistente, original do 

na 	embalagem 	deve 

as 	especificações 	do 

Dúzia 1 und g 5,95 11.900,00 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001, C 
CNPJ. n° 18.644.933/0 otAltS. ASSN. 
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ESTADO DO MARANHÃO 

MUNICIPIO DE ANAPURUS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

produto, informações do fabricante, 

data 	de 	fabricação 	e prazo 	de 
validade mínimo de 15 dias 

26 PÃO IN NATURA, em unidades de 

50 gramas cada, fresco,  coin  data de 

fabricação 	na 	embalagem 	do 

Produto. 	Atenda as 	normas 	de 

Vigilância sanitária. 

50.000 Und 50 g 0,24 12.000,00 

27 PEIXE IN NATURA, filé de tilápia, 

sem  espinha, limpo  e  embalado. 
300 Kg 100 g 11,98 3.594,00 

28 PIMENTA DE CHEIRO, de 10  
qualidade, tamanho pequena, grau 

Médio de amadurecimento, sem 
sinais de amassado, sem rupturas. 

150 Kg 5 g 5,97 895,50 

29 POLPA DE ACEROLA, congelada, 

concentrada, puro fruto, sem adição 
de 	água, 	boa 	qualidade, 	sem 

presença de impurezas, embalagem 
plástica, 	pacote 	de 	1kg, 	boa 
conservação. Validade 06 meses da 
data de fabricação. 

1200 Kg 30 g 9,98 11.976,00 

30 POLPA 	DE 	CAJÁ, congelada, 
concentrada, puro fruto, sem adição 
de 	Agua, 	boa 	qualidade, 	sem 

1200 presença de impurezas, embalagem 

plástica, 	pacote 	de 	1kg„ 	boa 
conservação. Validade 06 meses da 
data de fabricação. 

Kg 30 g 9,98 11.976,00 

31 POLPA 	DE 	CAJÚ, congelada, 

concentrada, puro fruto, sem adição 
de 	água, 	boa 	qualidade, 	sem 
presença de impurezas, embalagem 	

1200 

plastica, 	pacote 	de 	lkg, 	boa 
conservação. Validade 06 meses da 
data de fabricação. 

Kg ao g 9,98 11.976,00 

32 POLPA DE GOIABA, congelada, 
concentrada, puro fruto, sem adição 
de 	Agua, 	boa 	qualidade, 	sem 

1200 presença de impurezas,  embalagem 
plástica, 	pacote 	de 	lkg, 	boa 

conservação. Validade 06 meses da 
data de fabricação. 

Kg 30 g 9,98 11.976,00 

33 POLPA DE MANGA, congelada, 

concentrada, puro fruto, sem adição 
de 	Agua, 	boa 	qualidade, 	sem 
presença de impurezas, embalagem 	950 
plastica, 	pacote 	de 	lkg, 	boa 
conservação. Validade 06 meses da 

data de fabricação. 

Kg 30 g 9,98 9.481,00 

34 QUIABO, de 	1 	° 	qualidade, 
300 tamanho médio, intactas,  casca  dura 

e sã sem rupturas. 

Kg 10 g 4,95 1.485,00 

35 TOMATE, boa qualidade (que não 	1000 
esteja murcho, estragado e batido) 

Kg 15 

r—. 

g 3,49 3.490,00 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro — 
CNPJ. n° 18.644.933/0001-87 
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Tomate, semimaduro, 1' qualidade, 

classe 	media 	ou 	grande, 	estar 
fisiologicamente desenvolvido, bem 

formado, 	limpo, 	com 	coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 

fisiológicos, 	pragas 	e 	doenças 	e 

estar ern 	perfeitas condições de 

conservação e maturação. 

36 MANGA 	DE 	VARIAS 
VARIEDADES de 	1° 	qualidade, 

tamanho médio, grau médio de 

amadurecimento, 	sem 	sinais 	de 
amassado, sem rupturas. 

300 Kg 40 g 2,48 744,00 

37 PEIXE 	IN 	NATLTRA, tambaqui 
descamado, limpo e embalado. 

500 Kg 1(X) g 11,95 5.975,00 

38 BOLO DE MESOCARPO, fatias de 
50 g„ embalados em saquinhos 

plásticos. 
13°° Kg 50 g 0,24 360,00 

39 BISCOITO 	 DE 
MESOCARPO, pacotes embalados 
ern saquinhos com 50 g cada. 

1.500 Kg 50 g 0,24 360,00 

40 PEPINO, de 10  qualidade, tamanho 
medic), sem sinais de amassado, 
sem rupturas. 

300 
kg 10 g 1,98 594,00 

41 

,perfeitas 

VINAGREIRA, boa qualidade (que 

não esteja 	murcho, estragado e 
batido) 	estar 	fisiologicamente 

desenvolvido, bem formado, limpo, 

com coloração própria, livre de 
danos 	mecânicos, 	fisiológicos, 
pragas 	e 	doenças 	e 	estar 	em 

condições de conservação. 

150 Kg 5 g 0,99 148,50 

42 PIMENTÃO, de 	10 	qualidade, 

tamanho médio, cor verde, grau 

médio de amadurecimento, sem 

sinais de amassado, sem rupturas. 
700 

kg 5 g 2,48 1.736,00 

43 ACELGA 	Folhas 	de 	tamanho 
médio, 	de 	1' 	qualidade, 	com 
aparência compacta e firme, sã, sem 

rupturas, sem lesões de origem 

física ou mecânica, isenta de partes 
pútridas, 	livre 	de 	enfermidades. 
Embalagem: 	em 	sacos 	plásticos 
resistentes, 	conforme 	quantidade 
solicitada, 	apresentando 	na 
embalagem etiqueta de pesagem. 

150 kg 5 g 1,98 297,00 

VALOR TOTAL 177.670,00 

Anapurus/MA, 18 de Fevereiro de 2019. 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro — CfP:04STOOASSI 
CNPJ. n° 18.644.933/0001-87 ---- - 1 
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ainitaraiiigraies 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA MI NICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CENTRO - ANAPURUS 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 
PORTARIA N° 18/2019 

Designa servidor para a função/atividade de 
Fiscal do Contrato para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para 
alimentação escolar do município de 
Anapurus. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do Decreto Municipal n°. 04/2017 e, considerando a delegação de competência que lhe 
foi atribuida por ato de nomeação e pertinente a sua prerrogativa legal; 

RESOLVE: 

Art.1° - Designa a servidora Criscima Dayana Rodrigues do Nascimento, inscrita na matricula 
sob o n° 0646, servidora municipal lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o exercício 
da função/atividade de Fiscal do Contrato n°. 001/2019, Chamada Publica, para aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de 
educação basica pública. 
Art. 2°. — São atribuições da função de Fiscal de Contratos: 
I - acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos, quantitativos e cronograma 
fisico-financeiro; 
II - registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato; 
III - determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, a expensas da 
contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de sua execução; 
IV - receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes; 
V - rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo com as 
especificações contidas no contrato, observado o termo de referência; 
VI - exigir e assegurar o cumprimento dos prazos, especialmente vigência, execução e entrega, 
previamente estabelecidos no contrato e instrumentos dele decorrentes; 
VII - exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos; 
VIII - atestar as notas fiscais e faturas; 
IX - comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira 
tomada de decisões ou providências que ultrapassem o seu âmbito de competência, em face de 
risco ou iminência de prejuízo ao interesse público; 
X - aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o previsto no 
contrato; 
XI - emitir atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto recebido. 

Art.3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Estado tio Maranhão, em 25 de fevereiro 
de 2019. 

Registre-se 
Publique-se 
Cumpra-se 

4jt9 1°0-44t,`"3  
Edilene zevedo Passos 

Secretaria Municipal de Educação de Anapurus 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA 

EXTRATO DE CONTRATO Ng 1/2019-PMT 

CONTRATO W 001/2019. ESPÉCIE: Prestação de Serviços de Execução de Obra. FORMA DA 
CONTRATAÇÃO: Tomada de Preços n' 003/2018. CONTRATANTE: Município de Turvania. 
CONTRATADA: KSP PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ nu 13.343.765/0001-76. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL MANDEI HILARIO DOS 
SANTOS, CONFORME CONVENIO MTUR 837302/2016. FUNDAMENTO: Lei Federal na 
8.666/93 e suas alterações posterlores. ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DO TURISMO // 
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL; CONVENIO: 837302/2016 MTUR; PROPOSTA SICONV: 
033298/2016; CONTRATO DE REPASSE: 2635.1035.644-21/2016. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0031.1.022.4.4.90.51.00. VALOR: R$ 499.394,44 (quatrocentos e 
noventa e nove mil, trezentos e noventa e quatro reels e quarenta e quatro centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 21 de Janeiro de 2019. VIGENCIA: até  21 de Janeiro de 2020 ou 
findada as obrigações. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAICANDIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NE 11/2019-SRP 

O município de Açailandia (MA), através da Prefeitura Municipal de Açailandia, 
por meio da Comissão Central de Licitação - CCL, torna público aos interessados que, com 
base na Lei na 10.520/02, Lei ng 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal na 
134/2015, Decreto Municipal n9  136/2015, Decreto Municipal na 177/2018, Decreto 

ng 140/2017 e alterações posteriores , e subsidiariamente as disposições da Lei 
nu 8.666/93 e suas alterações posteriores, fart realizar no dia 12 de Março de 2019 is 
09:006 (nove horas), a licitação na modalidade Pregão Presencial na 011/2019, do tipo 
Menor Preço (por item), visando o Registro de Preços para eventual e contratação de 
pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de materiais e equipamentos esportivos, de interesse 
da Administração Publica. A presente licitação sera realizada no auditório da Prefeitura 
Municipal de Açailándia, situada à Av. Santa Luzia, sing, Parque das Nações, Açailindia 
(MA) e será presidida pela pregoeira desta prefeitura municipal. 0 edital e seus anexos 
estio à disposição dos interessados no endereço supra, de 21  a 61  feira, em dias úteis, no 
horário das 08:00h (oito horas) is 14:00h (catorze horas) e no sitio oficial deste poder 
executivo - www.acailandia.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail 
hcitacao@acailandia.ma.gov.br  

Açailindia (MA), 20 de fevereiro de 2019. 
SIMONE PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Na 001/2019. ORIGEM: CHAMADA PUBLICA NO 001/2019. CONTRATANTE: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANAPURUS. CNPJ. ng  18.644.933/0001-87. 
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO AEROPORTO, CNPJ n.t 
03.333.504/0001-11. OBJETO: aquisição de géneros alimentícios da  agriculture familiar para 
alimentação escolar. VALOR TOTAL: R$ 177.670,00 (cento e setenta e sete mil seiscentos e 
setenta reels). FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA: Lei ng. 11.947/2009 de 16/06/2009 e 
Resolução/FNDE/CD na. 26, de 17/06/2018, Lei Municipal n.a 382/2018 de 25/04/2018 e 
Lei ng  8.666/93 e suas alterações posteriores. PROGRAMA DE TRABALHO: 02 Poder 
Executivo; 08 Secretaria Municipal de Educação; 12.122.0002.2028; Manutenção e 
Fu.cionamento da Secretaria Municipal de Educação; 3.3.90.30.00 Material de consumo. 
VIGENCIA: 18 de Fevereiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019. DATA DA ASSINATURA: 18 
de Fevereiro de 2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Ne 2/2019 

(la REPETIÇÃO) 

O município de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Arari, por meio da 
Comissão Central de Licitações e Contratos, torna público aos interessados que, com base 
na Lei nt 10.520/02, Decreto Municipal  ng  001/2017, Lei nu 123/2006 e alterações 
posteriores, Decreto Municipal no 003/2017, e subsidiariamente as disposições da Lel nt 
8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal na 033/2017 e demais legislações 
aplicáveis, fart realizar as 08:00h do dia 11 de março de 2019, licitação na modalidade 
Pregão Presencial na 002/2019-21 REPETIÇÃO, do tipo menor preço (por item), tendo por 
objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços de transporte 
escolar (incluindo veículos e motoristas), referente os tens fracassados do Pregão 
Presencial na 002/2019-REPETIÇÃO, de interesse da Secretaria de Educação. A presente 
licitação sera realizada na Prefeitura Municipal de Arari, com sede na Av. Dr.  João da Silva 
Lima, sina, Centro. Arari-MA. O edital e seus anexos estão 

a 
 disposição dos interessados no 

endereço acima mencionado, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 
08:00h as 13:006, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o 
pagamento da Importância de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por página, prevista no art. 
32, §59, da Lei nt 8.666/93 e alterações posteriores e  art.  215 da Lei Municipal na 041/17 
e alterações posteriores, e/ou consultados/obtidos gratuitamente no sitio 
<https://www.arari.ma.gov.br>. Esclarecimentos adicionais no endereço ou pelo  e-mail 
ccic@arari.ma.gov.br  ou pelos telefones (98) 3453-1140 - ramal 31 / 98405-6410 / 98129-
4642. 

Arari-MA, 18 de fevereiro de 2019. 
MÁRCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Ng 8/2019 

O municfpio de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Arari, por meio da 
Comissão Central de Licitações e Contratos, torna público aos interessados que, com base 
na Lei na 10.520/02, Decreto Municipal na 001/2017, Decreto Municipal ng  034/2017, Lei 
ng 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal na 003/2017, e subsidiariamente 
as disposições da Lei nu 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal nu 033/2017 
e  darnels  legislações aplicáveis,  fare'  realizar es 14:00h do dia 11 de março de 2019, 
licitação na modalidade Pregão Presencial n9  008/2019, do tipo menor prego (por item), 
tendo por objeto o registro de preços por 12 (doze) meses para eventual contratação de 
pessoa(s) jurfdica(s) para fornecimento de aparelhos condicionadores de ar 
(compreendendo o fornecimento de aparelhos e instalação - Mao  de obras/insumos), de 
interesse desta administração pública. A presente licitação  sera  realizada na Prefeitura 
Municipal de  Aran,  com sede na Av. Dr. Jac.  da Silva Lima, sina, Centro, Arari-MA. 0 edital 
e seus anexos estão á disposição dos interessados no endereço acima mencionado, de 
segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 08:00h is 13:00h, onde poderio ser 
consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o pagamento da importância de R$ 0,25 
(vinte e cinco centavos) por Patina, prevista no  art. 32, §50, da Lei na 8.666/93 e 
alterações posteriores e art. 215 da Lei Municipal  ng 041/17 e alterações posteriores, e/ou 
consultados/obtidos 	gratuitamente 	no 	sitio 	<https://www.arari.ma.gov.bra. 
Esclarecimentos adicionais no endereço ou pelo e-mail  ccic@arari.ma.gov.br  ou pelos 
telefones (98) 3453-1140 • ramal 31 / 98405-6410 / 98129-4692. 

Arari-MA, 18 de fevereiro de 2019. 
MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA 

Pregoeiro 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Na 9/2019 

O município de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Aran,  por meio da 
Comissão Central de Licitações e Contratos, torna público aos interessados que,  corn base 
na Lei na 10.520/02, Decreto Municipal nu 001/2017, Decreto Municipal n2 034/2017, Lei 
na 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal na 003/2017, e subsidiariamente 
as disposições da Lei na 8.666/93 e  alterações  posteriores, Decreto Municipal nu 033/2017 
e demais legislações aplicáveis, fará realizar as 08:00h do dia 12 de margo de 2019, 
licitação na modalidade Pregão Presencial n2  009/2019, do tipo menor preço (por item), 
tendo por objeto o registro de pregos por 12 (doze) meses para eventual contratação de 
pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de carnes (bovina, suma e ave) e frios, de interesse 
desta administração pública. A presente licitação sera  realizada na Prefeitura Municipal de 
Arari, com sede na Av.  Dr.  João da Silva Lima,  skill,  Centro, Arari•MA. 0 edital e seus 
anexos estio à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis, no horário das 08:006 as 13:001,, onde poderio ser consultados 
gratuitamente, ou obtidos mediante o pagamento da Importincia de 95 0,25 (vinte e cinco 
centavos) por página, prevista no art.  32, §59, da Lei na 8.666/93 e alterações posteriores 
e art. 215 da Lei Municipal  ng 041/17 e alterações posteriores, e/ou consultados/obtidos 
gratuitamente no sitio <https://yA•Av.arari.ma.gov.bra. Esclarecimentos adicionais no 
endereço ou pelo  e-mail  ccic@arari.ma.gov.br  ou pelos telefones (98) 3453-1140 - ramal 
31 / 98405-6410 / 98129-4642. 

Arari-MA, 18 de fevereiro de 2019. 
MÁRCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA 

Pregoeiro 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS Ng 14/2018 

O município de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Arari, por meio da 
Comissão Central de Licitações e Contratos, torna público aos interessados que, com base 
na Lei na 8.666/93 e alterações posteriores, Lei na 123/2006 e alterações posteriores, 
Decreto Municipal nu 003/2017, Decreto Municipal  ng  033/2017 e demais legislações 

fart realizar is 08:00h do dia 25 de fevereiro de 2019, a continuação da 
licitação na modalidade Tomada de Preços n2  014/2018, sob a forma de execução indireta 
e regime de empreitada por prego global, do tipo menor preço, tendo por objeto a 
contratação de empresa de engenharia para execução das obras de implantação de 
pavimentação asfáltica no município de Arari-MA (Convénio  ng 8.098.00/2017, celebrado 
entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba  - 
CODE VASF e o Município de Arari-MA, conforme plano de trabalho devidamente inserido 
no SICONV 851984/2017 e constante no processo administrativo na 59.580.000339/2017-
21), de interesse da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes, suspensa 
anteriormente em 20 de dezembro de 2018, ficando intimada a empresa habilitada GPA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA para se fazer presente no certame. A presente licitação 
sera realizada na Prefeitura Municipal de Arari, tom sede na Av.  Dr. João da Silva Lima, 
sing, Centro, Arari-MA. Esclarecimentos adicionais no endereço ou pelo e-mail 
ccic@arari.ma.gov.br  ou pelos telefones (98) 3453-1140 - ramal 31 / 98405-6410 / 98129-
4642. 

Arari-MA, 18 de fevereiro de 2019. 
SILVIA REGINA DOS SANTOS CRUZ 

Presidente 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS Ng 15/2018 

O município de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Arari, por meto da 
Comissão Central de Licitações e Contratos, torna público aos interessados que, com base 
na Lei rig  8.666/93 e alterações posteriores, Lei n9  123/2006 e alterações posteriores, 
Decreto Municipal na 003/2017, Decreto Municipal na 033/2017 e demais legislações 
aplicáveis, fará realizar is 08:00h do dia 26 de fevereiro de 2019, a continuação da 
licitação na modalidade Tomada de Preços na 015/2018, sob a forma de execução indireta 
e regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, tendo por objeto a 
contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de melhoramento de 
estradas vicinais no povoado Bubasa/Escondido; Escondido ao Povoado Patos; Povoado 
Macaquiçal ao Povoado Estirão Grande; Povoado Estirto Grande à Rua do Coco ao 
Povoado  Felix,  no município de Arari-MA (Convênio n9  8.051.00/2018, celebrado entre a 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do  Sic,  Francisco e do  Parnaiba  - CODEVASF e 
o Município de  Aran-MA, conforme plano de trabalho devidamente inserido no SICONV 
871780 e constante no processo administrativo n2  59.580.0001110/2018-78), de interesse 
da Secretaria  de  Obras, Serviços Urbanos e Transportes, suspensa anteriormente em 20 de 
dezembro de 2018, ficando intimadas as empresas habilitadas CIVAN - CONSTRUTORA E 
INCORPADORA VANGUARDA LTDA e  GPA  CONSTRUÇõES E SERVIÇOS LIDA para se fazerem 
presentes no certame. A presente licitação  sera  realizada na Prefeitura Municipal de Arari, 
com sede na Av.  Dr.  João da Silva Lima, s/na, Centro, Arari-MA. Esclarecimentos adIclonais 
no endereço ou pelo  e-mail  ccic@arari.ma.gov.br  ou pelos telefones (98) 3453-1140 - 
ramal 31 / 98405-6410 / 98129-4642. 

Arari-MA, 18 de fevereiro de 2019. 
SiLVIA REGINA DOS SANTOS CRUZ 

Presidente 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  Ns  2/2019 

O município de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Arari, por meio 
da Comissão Central de Licitações e Contratos, torna público aos interessados que,  corn  
base na Lei na 8.666/93 e alterações posteriores, Lei na 123/2006 e alterações 
posteriores, Decreto Municipal  ea  003/2017, Decreto Municipal na 033/2017 e demais 
legislações aplicáveis, fará realizar às 14:006 do dia 12 de  margo  de 2019, licitação na 
modalidade Tomada de Preços na 002/2019. sob a forma de execução indireta e 
regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço (por lote), tendo por 
objeto a contratação de empresa de engenharia para conclusão da execução das obras 
de construção de 2  (dues)  quadra(s) esportiva(a) escolar(es) coberta(s), situada(s)  ern:  
Lote 1 - Construção de quadra da U. E. Maria Ribeiro Prazeres, sediada no Povoado 
Mata; e Lote 2 - Construção de quadra escolar coberta U. E.  Jost  Joaquim Batalha, 
sediada no Povoado Moitas I (Termo de Compromisso PAC204481/2013-FNDE), de 
interesse da Secretaria de Educação. A presente licitação  sera  realizada na Prefeitura 
Municipal de Arari, com sede na Av.  Dr. Joao  da Silva Urna,  sing,  Centro, Arari-MA. 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço acima 
mencionado, de segunda a sexta-feira,  ens  dias úteis, no horário das 08:00h is 13:00h, 
onde poderio ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o pagamento da 
importância de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por pagina, prevista no  art.  32, §Sa, 
da  Lei  ng  8.666/93 e alterações posteriores e  art.  215 da Lei Municipal nu 041/17 e 
alterações posteriores, e/ou consultados/obtidos gratuitamente no sitio 
<https://www.arari.ma.gov.br>. Esclarecimentos adicionais no endereço ou pelo  e-mail  
ccic@arari.ma.gov.br 	 mal 31 / 98405-6410 / 
98129-4642.  
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