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CNPJ.  Ng  06.116.461/0001-00 

HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO N° 29040922/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2022 

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
ANAPURUS/ MA. 

O Secretário Municipal de Orçamento, do Município de Anapurus/ MA, 
no uso de suas atribuições legais RESOLVE, e com base nas atribuições que lhe 
são conferidas o artigo 43, Inciso VI da lei federal 8.666/1993 e suas alterações, 
como também a legislação municipal vigente, tendo em vista o resultado 
apresentado no processo licitatório acima identificado, HOMOLOGAR o objeto 
as seguintes licitantes, bem como determinar que sejam adotadas as medidas 
cabíveis para atender a contratação das referidas empresas vencedores do 
certame. 

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 01.412.788/0001-06); os 
itens: 
01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28; 
29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56; 
57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81. 

Valor global homologado R$ 281.202,50 (Duzentos e oitenta e um mil 
duzentos e dois reais e cinquenta centavos) 

Anapurus - MA, em 01 de junho de 2022. 

cii 
REFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO 

Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO 
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Execução de Obras e Serviços de Infra Estrutura Urbana.  

Art.  129. O Loteador fica obrigado a registrar o loteamento no 
Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de publicação deste Decreto, 
instruidos com os projetos de arruamento e loteamento, bem 
como o memorial descritivo, nos termos da Legislação Federal, 
sob pena de caducidade.  

Art.  139. Após a inscrição no Registro de Imóveis nos termos 
do artigo anterior, o Loteador obriga-se a encaminhar aos 
órgãos competentes do Município de Alto  Parnaiba  cópia da 
Certidão de Registro de Imóveis, sem o qual não serio 
expedidos os Alvarás para as edificações.  

Art.  14. Ficam os futuros adquirentes sub-rogados nos tributos 
inerentes a transmissão e propriedade dos referidos lotes. 

Parágrafo único. O loteador obriga-se a encaminhar ao 
departamento competente deste Município, cópias dos 
instrumentos de compra e venda realizados no mês vigente até 
o último dia útil do mas subsequente.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AN APURU S 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 011/2022 

PROCESSO  Ng 29041031/2022  

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 
ANAPURUS/MA. 

O Secretário Municipal de Orçamento, do Município de Anapunis/MA, no uso de suas atribuições legais RESOLVE, e com base nas 
atribuições que lhe são conferidas o artigo 43, Inciso VI da lei federal 8.666/1993 e suas alterações, como também a legislação 
municipal vigente, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório acima identificado, HOMOLOGAR o objeto as 
seguintes licitantes, bem como determinar que sejam adotadas as medidas cabíveis para atender a contratação das referidas 
empresas vencedores do certame. 

A F LIMA NETO COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA (CNPJ: 33.155.984/0001-39); os itens: 
01,02,03,04,05,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. 

Valor global homologado R$ 689.200,00 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS REAIS) 

Anapurus - MA, em 23 de maio de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA 
--- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO 

Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO 

Publicado por: CARLOS RUDIERY CORDEIRO AGUIAR 
Código identificador: af5842ca9c1094642b74f93f484bc23f 

FERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 009/2022 

PROCESSO No 29040922/2022 

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-
CONDICIONADO, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA. 

O Secretario Municipal de Orçamento, do Município de Anapurus/MA, no uso de suas atribuições legais RESOLVE, e com base nas 
atribuições que lhe são conferidas o artigo 43, Inciso VI da lei federal 8.666/1993 e suas alterações, como também a legislação 
municipal vigente, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório acima identificado, HOMOLOGAR o objeto as 
seguintes licitantes, bem como determinar que sejam adotadas as medidas cabíveis para atender a contratação das referidas 
empresas vencedores do certame. 

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 01.412.788/0001-06); os itens: 
01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14; 15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38; 
39;40;41; 42;43; 44 ; 4 5;46;47;48;49;50;5152;53;54;55;56; 
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',7;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69 ; 70;71;72; 73; 74;75 ; 76 ;77 ; 78;79; 80; 81.  

Valor global homologado R$ 281.202,50 (Duzentos e oitenta e um mil duzentos e do 

Anapurus - MA, em 01 de junho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO 
Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO 

DECRETO N2026-2022 

DECRETO N2  026, DE 26 DE JUNHO DE 2022 

Regulamenta o Sistema de Registro de Pregos previsto no  art.  
15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.  

A PREFEITA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do 
Maranhao,  no uso das atribuições que lhes foi conferida a Lei 
Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no  art.  15 
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no  art.  11 da 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 
DECRETA:  
Art.  1° As contratações de serviços e a aquisição de bens, 
quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Pregos - SRP, no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, obedecerão 
ao disposto neste Decreto. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto,  sic)  adotadas as 
seguintes definições: 
I - Sistema de Registro de Pregos - SRP - conjunto de 
procedimentos para registro formal de pregos relativos 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
futures; 
II - Ata de Registro de Pregos -  ARP  - documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para futura 
contratação, onde se registram os pregos, fornecedores, órgãos 
ou entidade participantes e condições a serem praticadas, 
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório 

propostas apresentadas;  
ill  - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração 
Pública responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos do certame para registro de pregos e 
gerenciamento da Ata de Registro de Pregos -  ARP  dele 
decorrente; 
IV - Orgão Participante - órgão ou entidade da administração 
pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de 
Registro de Pregos - SRP e integra a Ata de Registro de Pregos 
-  ARP;  e 
V - Orgfio Não Participante - órgão ou entidade da 
administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
desta norma, faz adesão 6. ata de registro de pregos.  
Art.  20  0 Sistema de Registro de Pregos poderá ser adotado nas 
seguintes hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes; 
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com 
previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;  
III  - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 
contratação de serviços para atendimento a mais de um orgdo 
ou entidade, ou a programas de governo; ou 
IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir  

previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 
Parágrafo Único - Poderá ser realizado registro de pregos para 
contratação de bens e serviços de informática, obedecida a 
legislação vigente, desde que devidamente justificada e 
caracterizada a vantagem econômica. 
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR  
Art.  30  Caberá ao órgão gerenciador, a prática de todos os atos 
de controle e administração do Sistema de Registro de Pregos - 
SRP, e ainda o seguinte: 
I - convidar, mediante correspondência ou outro meio eficaz, os 
órgãos e entidades para participarem do registro de pregos; 
II - consolidar todas as informações relativas à estimativa 
individual e total de consumo, promovendo a adequação dos 
respectivos projetos básicos encaminhados para atender aos 
requisitos de padronização e racionalização;  
III  - promover todos os atos necessários à instrução processual 
para a realização do procedimento licitatório pertinente, 
inclusive a documentação das justificativas nos casos em que a 
restrição h competição for admissivel pela Lei; 
IV - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor 
estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de 
mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes; 
V - confirmar junto aos órgãos e entidades participantes a sua 
concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos 
quantitativos e termo de referência ou projeto básico; 
VI -  realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos 
dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o 
encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos e entidades 
participantes; 
VII - gerenciar a Ata de Registro de Pregos -  ARP,  
providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 
fornecedores, para atendimento  its  necessidades da 
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os 
quantitativos de contratação definidos pelos participantes da 
Ata; 
VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais 
renegociações dos pregos registrados e a aplicação, garantida a 
ampla defesa e o contraditório, de penalidades decorrentes de 
infrações no procedimento licitatório e na Ata de Registro de 
Preços -  ARP;  e 
IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes de infrações no procedimento 
licitatório; e 
X - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na 
ata de registro de pregos ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações. 
§ 10  0 órgão gerenciador poderá solicitar auxilio técnico aos 
órgãos e entidades participantes para a execução das atividades 
previstas nos incisos  III,  IV e VI do caput, deste artigo. 
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE  
Art.  4Q 0 órgão ou entidade participante do registro de pregos  
sera  responsável pela manifestação de interesse em participar 
do registro de pregos, providenciando o encaminhamento, ao 
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