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EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS
 HOSPITALARES - EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 028/2022-
CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº  123.728/2022 -
 EMSERH OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de Serviço de Saúde em PSIQUIATRIA, para atender a 
demanda da POLICLÍNICA DE CAXIAS, administrada pela EM-
SERH. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR 
ITEM. DATA DA ABERTURA: às 09h00min do dia 21/12/2022, ho-
rário de Brasília/DF. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Auditório da EM-
SERH, localizada na Av. Borborema, qd. 16, nº 25, Bairro do Calhau, 
São Luís – MA. Edital e demais informações estão disponíveis no site da 
EMSERH (www.emserh.ma.gov.br). Informações adicionais serão pres-
tadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl.emserh.ma@gmail.
com e/ou leonardomonteiro.emserh@gmail.com, ou pelo Telefone 
(98) 3235-7333. São Luís (MA), 24 de novembro de 2022. Leonardo Aires 
Monteiro Agente de Licitação da EMSERH Matricula n° 4.676.

AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 272/2022– 
CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 95.459/2022 
– EMSERH OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
Fornecimento de medicamentos ANESTÉSICOS ODONTOLÓ-
GICOS, para atender as necessidades Unidades Hospitalares ad-
ministradas pela EMSERH. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO POR ITEM DATA DA SESSÃO: 13/12/2022, às 
09h00min, horário de Brasília. Local de Realização: Sistema Licita-
ções-e (www.licitacoes-e.com.br.) Edital e demais informações estão 
disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, 
na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA 
no horário de 08h00min as 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
de segunda a sexta, pelos e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou 
gabrielle.emserh@gmail.com ou pelo Telefone (98) 3235-7333. 
São Luís (MA), 24 de novembro de 2022. Gabrielle Duarte Pires 
Cutrim Agente de Licitação da CSL/EMSERH Mat. n° 12.484.

COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA DO 
INTERIOR - 5

41º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - 41º BPM

RESULTADO DE LICITAÇÃO O 41º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Maranhão A Polícia Militar do Maranhão, através do seu Pre-
goeiro Oficial, torna público o resultado da licitação na modalidade 
Pregão Presencial n.º 01/2022-CSL/41ºBPM. Processo Administra-
tivo n.º 027.72/2022-PMMA, referente ao Objeto: Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de refeições “tipo quentinha” 
(almoço e jantar), incluindo o preparo, acondicionamento, transporte 
e entrega, com vistas a atender o consumo diário dos policiais mili-
tares de serviço em caráter administrativo e/ou operacional do 41º 
Batalhão de Polícia Militar na cidade de Mirinzal- MA, assim sendo, 
declarada(s) vencedora(s) para o Lote único a Empresa JOEL PRO-
TAZIO SILVA - RESTAURANTE PACHECO - MEI, CNPJ: 
39692377/0001-94, vencedora do lote único, Mirinzal - MA, 06 de 
abril de 2022. Ten QOPM – Gleisson Diego dos Santos Pregoeiro 
Oficial do 41º BPM.

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO: Pregão 
Eletrônico 05/2022, Objeto: Registro de preço para futura e even-
tual contratação de empresa especializada em Locação de CA-
MINHÃO TIPO MUNCK de até 15 toneladas, dotado de todos 
os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre e com-
bustível à diesel, para atender as necessidades do SAAE, na reti-
rada e colocação de conjunto motor-bombas de poços artesianos 
profundos, (com operador). Processo Administrativo nº 06/2022, 

do tipo “MENOR PREÇO”, CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR 
ITEM” que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993; Lei Complementar nº 123/2006; Decreto Federal 10.024 de 
2019, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos, cuja sessão 
ocorreu no dia 16/11/2022 às 09h:30min foi declarada DESERTA, 
por ausência de participantes/interessados e por isso fica designada 
Nova data de abertura para o dia 09/12/2022 às 09h30min. horá-
rio de Brasília, pelo site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no portal de 
compras publicas e no site da prefeitura: https://www.governadoredi-
sonlobao.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou na sala da Comissão 
Permanente de Licitação em horário de expediente ou ainda adquirido 
via impresso mediante o recolhimento de R$: 50,00 (cinquenta reais) 
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Esclareci-
mentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licita-
ção em horário de expediente e no e-mail: cplgovelsaae@gmail.com. 
Raimundo Lima de Moraes. Diretor Executivo do Saae – Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto de Governador Edison Lobão – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

AVISO DE ADIAMENTO CONCORRÊNCIA 012/2022 - SEAGRI 
O Município de Açailândia, através da Secretaria Municipal Agricul-
tura e Pesca, torna público a quem interessar possa,  o ADIAMENTO 
para o dia 04 de janeiro de 2022 às 09:00h da Concorrência 012/2022, 
em empreitada por menor preço global, com execução indireta na for-
ma eletrônica, tendo por objeto Seleção da proposta mais vantajosa 
para contratação de pessoa jurídica para a construção do Mercado Públi-
co Municipal da Vila Ildemar no município de Açailândia/MA, conforme 
projeto básico anexo a este edital, que tinha sua abertura prevista para o 
dia 29 de dezembro de 2022, às 09:00h, através da plataforma de licitação 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  O motivo do adiamento se dá a 
adequação de prazo ao Sistema do Portal Nacional de Compras Públicas. 
Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail: governan-
ca@acailandia.ma.gov.br, exclusivamente. Em nenhuma hipótese se-
rão prestadas informações pessoalmente ou por telefone. Açailândia/
MA, 24 de novembro de 2022 ANTONIO JOSÉ FERREIRA LIMA 
FILHO Secretário Municipal de Agricultura e Pesca.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022/
SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará reali-
zar às 08h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 015/2022, registro de preços para Contratação de 
empresa para aquisição de tecidos e aviamentos, a fim de atender a 
demanda das secretarias deste município, do município de Anapurus/
MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Perma-
nente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, 
localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapu-
rus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, 
como consultados através do SINC_CONTRATA, como também por 
meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 23 de 
novembro de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022/
SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará reali-
zar às 09h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 016/2022, registro de preços para Contratação de 
empresa para Eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para forneci-
mento de gêneros alimentícios não perecíveis, de interesse da administra-
ção pública do município de Anapurus/MA, do município de Anapurus/
MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente 
de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, loca-



São Luís, sexta-feira, 25 de novembro de 2022
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RECEBIMENTO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DA ÁGUA 
GELO EXTRA LTDA, CNPJ: 09.506.108/0001-25, TORNA PÚBLICO QUE 
RECEBEU DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS – SEMA, A OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA. COM AS 
SEGUINTES COORDENADAS DO PONTO DE CAPTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:  
LATITUDE (GMS): GRAU 02° | MINUTO: 29’ | SEGUNDO: 54.11’’ S  
LONGITUDE (GMS): 44° | MINUTO: 12’ | SEGUNDO: 04.27’’ W  
LOCALIZADA NA ESTRADA DE MIRITIUA, NÚMERO: 32 A, BAIRRO: COLLIER, 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, CONFORME O E-PROCESSO SEMA N° 122865/2022

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Materiais Médico-Hospitalares – Fios Cirúrgicos, 
para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 12/12/2022, às 9h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Licitação nº [974954].
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br, osmalia.emserh@gmail.com e roberta.oliveira@emserh.ma.gov.br, 
ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 22 de novembro de 2022
Osmália Roberta de Oliveira Borges
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 270/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193.089/2022 - EMSERH

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 
Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de preços para a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de aeronaves 
multimissão, asas rotativas, tipo helicóptero pelo critério de horas de voo, para atender as 
demandas de segurança pública do Centro Tático Aéreo (CTA), anteriormente marcada para o dia 5 
de dezembro de 2022, fica REMARCADA para o dia 6 de dezembro de 2022, às 14h (horário de 
Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.gov.br/compras/pt-br, 
sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. 
Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 
65074-220. O Secretário informa que o edital encontra-se disponível na página web 
www.gov.br/compras/pt-br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 23 de novembro de 2022
Ítalo Reis Brown

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 228943/2022 – SARP

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, CNPJ 
nº 00.399.857/0029-27, torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA/MA a Licença de Operação - LO para execução de dragagem e obras hidráulicas na Laguna da 
Jansen, em São Luís/MA, conforme processo SEMA nº 243499/2022.

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022-SRP. 
A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, comunica 
aos interessados que realizará a seguinte licitação: Pregão Eletrônico Nº 
034/2022, regido pelas Leis 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
subsidiada pela lei 8.666/93, OBJETO: Registro de Preços para futura e 
eventual Contratação de empresas para fornecimento de aparelho raio-x 
e digitalizador de imagem - CR para atender as necessidades da secre-
taria de saúde de Formosa da Serra Negra – MA, conforme Termo de 
Referência. A data de abertura de sessão pública será no dia 09/12/2022, 
às 09:30 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.
com.br, O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou no https://www.transparencia.formosa-
daserranegra.ma.gov.br/, outras informações poderão ser obtidas cpl@
formosadaserranegra.ma.gov.br (e-mail), e no endereço Av Joao da Mata 
e Silva S/N Vila Viana, Formosa da Serra Negra - MA, das 08:00 às 12:00 
de segunda a sexta feira. Railton Rodrigues da Cruz/Pregoeiro, Formosa 
da Serra Negra/MA, em 22 de novembro de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022. REGISTRO DE PREÇO Nº 060-
2022.  O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos 
interessados que realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 
e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO 
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA-
-MA.  Data e horário do início da disputa: 09 de dezembro de 2022 às 09h00min (nove horas). Site para 
realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no 
ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site 
do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.gov.br/
acessoainformacao.php). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 
horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, 
desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- 
MA, 24 de novembro de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.      
        

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, 

Centro de Riachão - MA.
CNPJ nº 05.282.801/0001-00

Comunicação
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, torna público que rece-
beu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA o recebimento do Requerimento de Outorga 
de Perfuração de Poços– PP, para a atividade de um sistema de 
abastecimento de água, localizado na Zona Rural, S/N, Municí-
pio de Riachão- Maranhão, conforme processo 239758/2022.

COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO ARAME - CNPJ 
08.982.878/0001-81 – Extrato da Ata AGE – Data, hora, loca: 
21/11/2022, as 9:00h, na sede da empresa na Fazenda Bonanza, 
sem número, zona rural do município do Arame, CEP 65945-000, 
Estado do Maranhão. Presença: Totalidade do capital votante. 
Presidente - René Feijó de Pontes Neto e Secretário - José Gui-
lherme Dubeux Pontes. Deliberações aprovadas por unanimida-
de: (i) Aprovada a autorização da Companhia à realizar operações 
de LCGA, com utilização do imóvel de matrícula nº 1.376, em 
garantia às operações derivadas junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S/A, em favor da COMPANHIA DO ARAME e da PAULISTA 
PRAIA HOTEL. (ii) Aprovada a autorização da Companhia como 
avalista em toda e qualquer operação de crédito a ser firmada pela 
Paulista Praia Hotel S/A, junto ao Banco do nordeste do Brasil 
S/A. Arame, 25/11/2022 - Presidente - René Feijó de Pontes Neto

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2022.  O Município de Lago da Pedra 
(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interessados que 
realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço global, que será regida pela Lei nº 
10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SER-
VIÇOS DE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE LAGO DA PEDRA/
MA.  Data e horário do início da disputa: 09 de dezembro de 2022 às 14h30min (catorze e 
trinta). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pre-
gão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas 
definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, espe-
cializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site do LI-
CITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.gov.
br/acessoainformacao.php). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde 
poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado 
via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 24 de novembro de 2022. Felipe 
Pereira Bacelar – Pregoeiro.      
        

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-CPL/PMM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 538/2022-AL

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio Barros 
Araújo, com fulcro na Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa para construção 
de praça de alimentação e estacionamento, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a 
sessão de licitação no dia 12 de dezembro de 2022 às 09:30hs localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 
22 - Centro - Mirador/MA.
O presente Edital está à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no portal da transparência do município 
por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br.

Mirador, 17 de novembro de 2022.
Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL/PMM

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 
LICITATÓRIO DE TOMADA DE PREÇO n. º 012/2022.

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/MA, através de seu Presidente e 
comissão de licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhe-
cimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através 
do edital do TOMADA DE PREÇO N.º 012/2022, tendo por objeto a Contratação 
de empresa especializada em obras de pavimentação Asfáltica que serão asfaltadas 
em ruas da sede do Município de Jenipapo dos Vieiras – MA, para atender as neces-
sidades da Secretaria de OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, por vicio 
processual. Assim sendo, a presente licitação não terá prosseguimento. Antônio 
Iranilton de Carvalho. Presidente da CPL.

Jenipapo dos Vieiras – MA, 17 de outubro de 2022.

Licença de Instalação – Dutovia
Empresa Santos Brasil Participações S.A. através da sua filial de nº 18, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.762.121/0018-44, estabelecida no endereço Avenida dos Portugueses, Letra: A-16A/A-16B; Setor: 
IQI03, torna público que recebeu junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – 
Sema, a Licença de Instalação nº 1221123/2022 para as atividades de Atividades do Operador Portuário 
– Terminal/Base de Armazenagem de Combustíveis Líquidos conforme Processo nº 109779/2022 a ser 
localizado na área denominada Dutovia de interligação dos berços de atracação aos terminais da Santos 
Brasil dentro do Porto Organizado do Itaqui no município de São Luis/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 - O Município de Peritoró - MA, 
torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar às 15h00min (quinze horas) do dia 
13 de dezembro de 2022, licitação na modalidade Tomada de Preço, nº 
003/2022, do tipo menor preço global, tendo por objeto a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE CRECHE NO 
BAIRRO FILIPINHO NO MUNICÍPIO DE PERITORÓ-MA. A presente 
licitação será realizada na Sala da Comissão Permanente de Licitação no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Peritoró - MA. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min 
para consulta grátis ou retirada mediante entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, 
na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua da Prata, nº s/n, Cen-
tro, Peritoró/MA, ou por consulta no site www.peritoro.ma.gov.br e www.
tce.ma.gov.br, demais informações na CPL ou por e-mail cpl-peritoro@
hotmail.com . Peritoró/MA, 23 de novembro de 2022.Publique-se.  SAUL 
COELHO SANTOS DE SOUZA, Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação.

AVISO REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 
054/2022. O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão 
Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por LOTE, que será regida pela Lei 
nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas al-
terações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAGO DA PEDRA/MA. Data e horário do início da disputa: 12 de dezembro 
de 2022, às 09h00 (nove horas). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar 
deste Pregão a empresa que atender todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 
deste Edital e seus Anexos e serem empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) e equiparadas, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site 
do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.gov.br/aces-
soainformacao.php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e E-MAIL DA CPL 
(cpllagodapedra@gmail.com). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 
às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados 
gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. 
Lago da Pedra- MA, 24 de novembro de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.  

AVISO DE CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022-CPL/PMB

A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Bacabal, convoca 
os interessados para continuidade do procedimento licitatório Concorrência Pública n° 
002/2022-CPL/PMB, iniciada no dia 20 de julho de 2022, e suspendida para avaliação 
técnica do invólucro 1, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente 
que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a 
execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a 
distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à 
informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público 
em geral, de interesse da Prefeitura Municipal de Bacabal. Fica então marcada a reunião para 
continuidade dos trabalhos para o dia 29/11/2022, às 09:00hs (nove) horas na sala de reunião 
desta Prefeitura. Bacabal – MA, 24 de novembro de 2022. ALAN AMORIM NASCIMENTO. 
Presidente da CPL/PMB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022/SRP. O Município de Anapurus 
- MA, torna público que fará realizar às 08h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, registro de preços para Contratação de empresa para 
aquisição de tecidos e aviamentos, a fim de atender a demanda das secretarias deste mu-
nicípio, do município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura 
Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, 
Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como consultados 
através do SINC_CONTRATA, como também por meio do portal da transparência desta prefei-
tura. Anapurus/MA, 23 de novembro de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022/SRP. O Município de Anapurus 
- MA, torna público que fará realizar às 09h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022, registro de preços para Contratação de empresa para 
Eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de gêneros alimentícios não 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022/SRP. O Município de Anapurus 
- MA, torna público que fará realizar às 09h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022, registro de preços para Contratação de empresa para 
Eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de gêneros alimentícios não 
perecíveis, de interesse da administração pública do município de Anapurus/MA, do muni-
cípio de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal 
de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/
MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como consultados através do 
SINC_CONTRATA, como também por meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapu-
rus/MA, 23 de novembro de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2022/SRP. O Município de Anapurus 
- MA, torna público que fará realizar às 10h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2022, para registro de preços, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, Eventual Contratação de empresa para aquisição de material de expediente, para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Anapurus/

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2022/SRP. O Município de Anapurus 
- MA, torna público que fará realizar às 10h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2022, para registro de preços, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, Eventual Contratação de empresa para aquisição de material de expediente, para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Anapurus/
MA. A sessão pública será no portal www.bnc.org.br O Edital e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal 
de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/
MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como consultados através do 
SINC_CONTRATA, como também por meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapu-
rus/MA, 23 de novembro de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022/SRP. O Município de Anapurus 
- MA, torna público que fará realizar às 15h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, para registro de preços, do tipo MENOR PREÇO POR 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022/SRP. O Município de Anapurus 
- MA, torna público que fará realizar às 15h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, para registro de preços, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, Eventual Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de 
limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades, da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Anapurus/MA. A sessão pública será no portal www.bnc.org.br O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL 
da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 
– Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como 
consultados através do SINC_CONTRATA, como também por meio do portal da transparência 
desta prefeitura. Anapurus/MA, 23 de novembro de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

SETE OFFICE EIRELI, CNPJ 26.477.376/0001-
85 torna público que requereu a Secretária Mu-
nicipal de Meio Ambiente- SEMMAM a Reno-
vação de Licença de Operação para atividade 
de Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, 
localizada na Avenida São Luis Rei de França, 
nº 10, Quadra 02, Sala 11, Lote 3, Jardim Eldo-
rado, CEP 65067-205. São Luís- MA, conforme 
processo SEMMAM 120521/22.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal. Lei de Criação n.º 031/58. CNPJ: 06.066.351/0001-81

Fone: (99) 3531-2411. E-Mail: saaecarolina1@gmail.com
Rua Odolfo Medeiros, 1578-B, Centro, CEP: 65980-000

CAROLINA – MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com sede na Rua Odolfo Medeiros, n° 1578-B, Centro, Carolina 
– MA, através do Pregoeiro Delano da Silva Cunha, instituído pela portaria n° 001/2021 de 04 de janeiro 
de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 8.666/93, e demais normas atinentes à espécie, 
realizará às 09:00 h(nove horas) do dia 14 de dezembro de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por item, para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para 
atender as necessidades básicas no apoio a manutenção do sistema de água e esgoto, na sede e distritos 
do município de Carolina - MA, de interesse do SAAE.  Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 15:00 h, 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 30,00 
(trinta reais), Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo telefone: (99) 3531-2411.    

Carolina – MA, 22 de novembro de 2022.
Delano da Silva Cunha

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022– SRP

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos 
interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço 
por item, em regime de Fornecimento, tendo por objeto a Registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis 
(gasolina comum, diesel comum e diesel S-10), visando atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 14 
de dezembro de 2022, às 10h00min (dez horas) – horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento 
das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à disposição dos 
interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SINC 
(https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos 
através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 23 de novembro de 
2022.Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro oficial. Port. N° 11.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022– SRP

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos 
interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, em regime de Fornecimento, tendo por objeto a Formação de registro de preços para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de 
construção, hidráulico e elétrico para atender as necessidades das Secretarias Municipais 
de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 15 de dezembro de 2022, às 
10h00min (dez horas) – horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e 
disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SINC 
(https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos 
através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 23 de novembro de 
2022. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro oficial. Port. N° 11.2021.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/CPL/PMVM. O municí-
pio de Vitória do Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base 
na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e demais 
legislações aplicáveis, realizará no dia 13 de dezembro  de 2022 às 09h00min, licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 03/2022, do tipo menor preço, objetivando eventual Con-
tratação de empresa de engenharia para execução de obras de Pavimentação asfáltica 
em vias urbanas no município de Vitória do Mearim/MA, atendendo ao convênio nº 
915974/2021/MDR/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional 
e o município de Vitória do Mearim/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados na sede da Prefeitura de Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª 
a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br). Vitória do Mearim - MA, 
21 de novembro de 2022. JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR. Secretário Municipal 
de Administração e Planejamento
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Municipal de Alto Parnaíba – MA, em data de 06 de dezembro de 2022,
Numero/Controle da Certidão: 7D1957BC5E15D22A.
O  presente  título  é  firmado,  aceitando  expressamente  o  leito  o  foro
desta Comarca de Alto Parnaíba - MA, com renúncia de qualquer outro
por mais privilegiado que seja. Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, 06
de dezembro de 2022. Ass. Itamar Nunes Vieira - Município de Alto
Parnaíba-Ma - Presidente do ITALPA - Outorgante Transmitente. Ass.
Danilo Batista Albuquerque - Procuradoria Geral Adjunto - Portaria
Nº 11-A, de 04 de janeiro de 2021 - OAB/MA nº 17474-A - Portaria Nº
057, de 04 de maio de 2020 OAB/MA nº 18.867. Ass. Kátia Barbosa de
Castro - Outorgado Adquirente.
Os eventuais interessados a impugnarem o dito procedimento deverá
protocolar formalmente suas alegações no ITALPA – Instituto de Terras
de Alto Parnaíba – MA, no endereço constante no cabeçalho de segunda
a sexta feira, nos horários de 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às
18:00hs, no prazo legal de 10 (dez) dias a contar da publicação deste
edital.
 
Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, 06 de dezembro de 2022.
 

Publicado por: PEDRO HENRIQUE FORMIGA ROCHA
Código identificador: 37b6cd7ab170a716496565a2a9cdd581

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

AVISOS DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 016/2022/SRP

AVISOS DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 016/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que
fica  remarcado  para  as  09h00min,  do  dia  12/12/2022,  licitação  na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022, registro de preços
para Contratação de empresa para eventual contratação de pessoa (s)
jurídica (s) para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis,
de interesse da administração pública do município de Anapurus/MA, do
município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da
Comissão  Permanente  de  Licitações  da  Prefeitura  Municipal  de
Anapurus/MA.  O  Edital  e  seus  anexos  estão  à  disposição  dos
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura
Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles,
nº  2001 –  Centro,  Anapurus/MA,  de segunda-feira  à  sexta-feira  das
08h00min às 12h00min, como consultados através do SINC_CONTRATA,
como também por meio do portal da transparência desta prefeitura.
Anapurus/MA,  09  de  dezembro  de  2022.  ALMIR LIMA DA SILVA.
Pregoeiro.

Publicado por: CARLOS RUDIERY CORDEIRO AGUIAR
Código identificador: a2d6ec2af7142469ac1c4659c885ec7f

AVISOS DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL
015/2022-SRP

AVISOS DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 015/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que
fica  remarcado  para  às  08h00min,  do  dia  12/12/2022,  licitação  na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, registro de preços
para Contratação de empresa para aquisição de tecidos e aviamentos,
a  fim  de  atender  a  demanda  das  secretarias  deste  município,  do
município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da
Comissão  Permanente  de  Licitações  da  Prefeitura  Municipal  de
Anapurus/MA.  O  Edital  e  seus  anexos  estão  à  disposição  dos
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura
Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles,
nº  2001 –  Centro,  Anapurus/MA,  de segunda-feira  à  sexta-feira  das
08h00min às 12h00min, como consultados através do SINC_CONTRATA,
como também por meio do portal da transparência desta prefeitura.
Anapurus/MA,  09  de  novembro  de  2022.  ALMIR LIMA DA SILVA.

Pregoeiro.

Publicado por: CARLOS RUDIERY CORDEIRO AGUIAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

EXTRATO CONTRATO Nº 71/2022.

   Inexigibilidade nº 06/2022-SEMAD/PMA– ARAIOSES
 
EXTRATO  DE  CONTRATO  Nº  71/2022-SEMAD/PMA,  resultante  de
contratação  direta  de  um  lado  a  CONTRATANTE:  PREFEITURA
MUNICIPAL  DE  ARAIOSES  -  MA .  inscr i ta  sob  CNPJ  Nº
06.450.191/0001-70,  do  outo  lado  a  CONTRATADA:   C  GARRIDO
B O R G E S  C O M U N I C A Ç Ã O  E  P R O M O Ç Ã O ,  C N P J  N º
35.476.866/0001-58 doravante denominada CONTRATADA, decorrente
da Inexigibilidade 06/2022 - SEMAD/PMA, Processo nº 1507/2022.
OBJETO:  Contratação  de  Evento  Artístico  do  PROJETO  "DOCE
NATAL" CRIOULAS PROMO, para apresentações da TRUPE  NATALINA
 em noites natalinas na sede do município de Araioses – MA. Fonte de
Recursos:  *Código  da  Ficha:  103;  Órgão:  02  PODER  EXECUTIVO;
Unidade : 05 SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DE ARAI ;
Dotação  :  13.392.0206.2024.0000;  3.3.90.39.00  Outros  Serviços  De
Terceiros - Pessoa Jurídica; Base Legal:  Art, 25 da Lei 8.666/93 e suas
alterações  posteriores,   bem  como  o  que  trata  da  inexigibilidade,
as dispensas de licitação e do Decreto Municipal nº 029/ 2020. Valor
total contratado de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos
reais). O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta)
dias concluindo sua totalidade,  onde terá previsão parcial de
parte do pagamento para até o dia 20/12. Vigência: 20 (vinte) dias
a  partir  da  assinatura.   Araioses  (MA),  09  de  dezembro  de  2022.
LUCIANA MARÃO FÉLIX. Prefeita do Município.
 

Publicado por: CRISTIANE AMORIM DE AQUINO DA SILVA
Código identificador: 18e556f55223a941c385c602a12b7d3d

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
Processo Adm: Nº 028/2022
Objeto:  Registro  de  Preço  para  eventual  e  futura  contratação  de
empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  exames
laboratoriais e análises clínicas, bem como serviços de diagnóstico por
imagem para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de
Benedito Leite-MA
Empresas vencedoras valor total: R$489.737,20 (quatrocentos e oitenta
e nove mil e setecentos e trinta e sete reais e vinte centavos): NEIVA &
BARBOSA LTDA (03504148000151) com os lotes: 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 no valor total de R$169.500,00
(cento  e  sessenta  e  nove  mil  e  quinhentos  reais).  LABEN
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  (12889222000196)
com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19,  20,  21,  22,  23,  24,  25  e  26  no  valor  total  de  R$320.237,20
(trezentos e vinte mil e duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos).
BENEDITO LEITE - MA, 09 de dezembro de 2022
 
Frank James Rodrigues Lustosa
Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022(SRP) – CPL/PMA 

EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24111057/2022 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS AFIM DE 
ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DO MUNICIPIO DE ANAPURUS. 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 09 DE DEZEMBRO DE 2022.  

HORÁRIO: 08h00min (oito horas)  

 

 

 

TERMO DE ABERTURA 

 

Este volume do edital de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, possui 
46 (quarenta e seis) páginas, incluindo esta, numericamente ordenadas e assinadas por minha 
pessoa. 

 

Prefeitura Municipal de Anapurus, Estado do Maranhão, em 24 de NOVEMBRO de 2022. 

 

ALDIR FERNANDO GATINHO 

Secretário Municipal de Orçamento 
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TERMO DE RECEBIMENTO DA CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - SRP. 

Data da realização do certame: 09 de DEZEMBRO de 2022. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma). 

Razão Social:____________________________________________________________   

CNPJ nº: _______________________________ Insc. Estadual nº:__________________ 

Endereço:   

Cidade: ______________________________________ Estado:___________________   

E-mail:   

(DDD) Telefone: (______)________________________ (DDD) Fax: (______)  

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

Nome completo:   

Cédula de Identidade nº: _______________________________ Órgão emissor:______  

CPF nº ______________________________ (DDD) Telefone: (______)   

E-mail:_________________________________________________________________  

Cargo/função que exerce na empresa: (      ) Sócio/Empresário; (     ) Outros:   

Data do recebimento do edital: ____/_____/________. 

Assinatura/rubrica do responsável:   

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (Marcar X) 

(      ) Fui convidado; 

(      ) Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal; 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE); 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU); 

(      ) Publicação em jornal (O Estado do Maranhão); 

(      ) Publicação no site oficial desta Prefeitura Municipal; 
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(      ) Publicação no site oficial do Tribunal de Contas/MA (www.tce.ma.gov.br); 

(      ) Outros meios:  

OBS: 

A empresa licitante interessada poderá ter acesso ao edital desta licitação pela internet, pelo 
portal da transparência da Prefeitura Municipal de Anapurus/CPL, como também através do 
SINC_CONTRATA. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - SRP 

PREÂMBULO 

O MUNICIPIO DE ANAPURUS, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do 
Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 06.116.461/0001-00, sediada Av. João Francisco Monteles, 
n° 2001, Centro, Anapurus/MA, por intermédio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 
036/2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL sob Sistema de Registro de Preços - SRP, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e em conformidade com o disposto da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

A sessão pública de realização do Pregão terá início às 08h00min (oito horas) do dia 24 de 
NOVEMBRO de 2022, devendo os envelopes, contendo a Proposta de Preços e a 
Documentação de Habilitação para o objeto definido neste Edital e respectivos Anexos, ser 
entregues na Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA, situada na localizado na Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro, 
Anapurus/MA, na data e horário acima mencionados. 

A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente 
edital e anexos. 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, 
AVIAMENTOS AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS, conforme especificações contidas neste edital, em especial no 
termo de referência (Anexo I deste edital). 

1.2. Valor total global estimado do objeto: R$ 2.323.125,50 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E 
VINTE TRES MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade 
compatível com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação 
e requisitos de classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos, sobretudo 
às exigências contidas no termo de referência. 

2.1.1. São destinados EXCLUSIVAMENTE à participação de Microempresa (ME) e Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), que demonstrem esta condição nos termos do item 3.10, deste edital: 
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a) Os itens com valores totais estimados até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art. 
48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 
147/2014; 

b) Os quantitativos em separado que estejam no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) 
de cada ITEM objeto desta licitação (cota reservada), nos termos do art. 48, inciso III, da Lei 
Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

b 1) Não havendo vencedor para a cota destinada a ME/EPP, esta será adjudicada ao vencedor 
da cota não destinada a ME/EPP, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde 
que pratiquem o preço do vencedor da cota não destinada a ME/EPP. 

b 2) Se a mesma licitante vencer a cota destinada a ME/EPP e a cota não destinada a ME/EPP, 
a contratação deverá correr pelo menor preço ofertado pela empresa.  

2.1.2. A licitante ME/EPP poderá ofertar proposta de preços para todos os lotes. 

2.1.3. Será declarada inidônea a licitante que tentar usufruir do tratamento diferenciado 
concedido a ME/EPP sem atender os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 
123/2016. 

2.1.4. Não se aplica o disposto no item 2.1.1.e seus subitens, se ocorrer qualquer uma das 
situações abaixo: 

a) Não houver o mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências deste edital; 

b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte não for vantajoso para a Administração ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objetivo a ser alcançado; 

c) O tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar: a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional; a aplicação da eficiência 
das políticas públicas para o setor; o incentivo às novas tecnologias; 

d) Considera-se não vantajosa a contratação, embora constatado posteriormente, quando a 
licitação resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência. 

2.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas: 

a) Empresas que não atenderem às condições deste edital e seus anexos; 

b) Que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

c) Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas 
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 
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d) Empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com as sanções que abarquem a 
Administração Pública Municipal prescritas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, bem como 
os incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 

e) Os interessados que se encontrem sob concurso de credores, dissolução, liquidação ou em 
regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que 
não funcionem no país, empresas que possuam, entre seus sócios, servidores públicos da 
Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA, bem como aqueles que tenham sido declarados 
inidôneos para licitar ou Contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão 
do direito de licitar e contratar pela Administração Pública da Prefeitura Municipal de 
ANAPURUS/MA. (art. 9 da Lei Federal nº 8.666/93); 

f) Que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

g) Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

h) Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 

i) Cujo proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos 
previstos nos arts. 29, inciso IX com 54, I, “a” e II, “a”, da Constituição Federal. 

3. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credenciar-se e, se for o caso, comprovar 
a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos 
os demais atos inerentes a este Pregão Presencial. 

3.1.1. Até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe de 
apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes, 
comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e 
para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:  

a) não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo 
certame; e 

b) não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente; 

3.2. O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para 
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento 
que o credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua 
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com cópia do respectivo documento. 

3.2.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular (específico ao presente Pregão, não serão aceitas genéricas), ou por 
Carta Credencial, firmada pelo signatário da Proposta, no modelo em ANEXO deste Edital, com 
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poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome do proponente. Sendo que quando da utilização de procuração 
particular ou carta credencial, ambas deverão vir com reconhecimento de firma em cartório 
pelo outorgante de poderes. 

3.3. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO), deverá 
estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato 
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus 
administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura;                                                                 

b) Cópia Autenticada da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto 
do representante da empresa interessada. 

3.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sessão 
Pública realizada. 

3.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão admitidos 
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

3.6. O credenciamento será conferido pelo Pregoeiro a cada Sessão Pública realizada. 

3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.1. A falta desse 
documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela 
representada durante o processo licitatório. 

3.8. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica dispensada do 
credenciamento na forma de que trata o subitem 3.1, devendo comprovar esta qualidade 
através de cópias dos documentos indicados no subitem 3.3 alíneas “a” e “b”. 

3.9. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem 
de um mesmo representante para mais de uma empresa: 

3.10. As ME/EPP que desejarem usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 
a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações, deverão 
apresentar a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (ANEXO), acompanhada da Certidão 
Simplificada de Enquadramento como ME/EPP emitida pela junta comercial da respectiva 
sede, emitida até 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação. Comprovando 
assim que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte: 

3.11. Os documentos enumerados nos subitens 3.3 alíneas “a” e “b” e 3.10 deste edital, 
deverão ser apresentados, obrigatoriamente, da seguinte forma: 

3.11.1. Documento(s) original(is); ou 

3.11.2. Cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) em cartório; o 
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3.11.3. Cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) por servidor da Comissão 
Permanente de Licitação, mediante a apresentação do(s) documento(s) original(is) para 
confronto.  

3.11.3.1. A empresa licitante que optar pela forma disposta no item 3.11.3 deste edital, deverá 
comparecer na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA, com sede à Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro, Anapurus/MA, em 
dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze 
horas), até o 1º (primeiro) dia útil anterior à data da realização do certame, munido do(s) 
documento(s) original(is) juntamente com a(s) respectiva(s) cópia(s) a ser(em) autenticada(s).  

3.12. Os Licitantes deverão apresentar, ainda, a DECLARAÇÃO CONJUNTA (ANEXO): 

3.13. Da Ordem dos Procedimentos: 

3.13.1. A sessão do certame observará os seguintes procedimentos: 

a) Credenciamento; 

b) Abertura da Sessão; 

c) Apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (ANEXO); 

d) Da entrega dos Envelopes; 

e) Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances; 

f) Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte; 

g) Fase de Habilitação; 

h) Fase Recursal; 

i) Da Adequação da Proposta de Preço. 

3.14. A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, acarretará o impedimento do licitante participar do PREGÃO, por ser 
documento obrigatório por lei. (Inciso VII do Artigo 4º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002). 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 
02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e 
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social 
do licitante, os seguintes dizeres: 

• ENVELOPE Nº 01 

• PROPOSTA DE PREÇOS 

• PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - SRP 

• ORGÃO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO–CPL  

• LOCAL: ANAPURUS-MA 
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• DATA: 09/12/2022 

• NOME DA EMPRESA LICITANTE 

 

• ENVELOPE Nº 02  

• DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

• PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - SRP 

• ORGÃO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO–CPL  

• LOCAL: ANAPURUS-MA 

• DATA: 09/12/2022 

• NOME DA EMPRESA LICITANTE 

4.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 

4.3. Após a entrega dos envelopes, serão rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os 
representantes credenciados das licitantes. 

4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou cópia 
previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CPL (até o 1º (primeiro) 
dia útil anterior à data da realização do certame), ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas 
ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão 
desclassificadas. 

4.6. Serão aceitas documentações e propostas enviadas via postal, contudo, a empresa não 
terá direito a interposição de recursos ou eventuais manifestações. 

4.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta 
implicará a submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente 
Edital de Pregão e seus Anexos. 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel 
timbrado da licitante, e em mídia digital (PEN-DRIVE) no formato Excel ou Word (não tem 
caráter eliminatório), em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas 
todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, com o seguinte conteúdo, 
de apresentação obrigatória: 

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como 
dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de 
pagamento; 

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e Carteira de 
Identidade e cargo na empresa; 
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c) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação dos ITENS cotados, em 
especial a marca do produto, em conformidade com as especificações do Termo de Referência 
– ANEXO I deste Edital; 

d) Preço unitário e o valor total da proposta. Em algarismo. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a 
execução do objeto da presente licitação; 

e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão 
de abertura dos Envelopes; 

g) Prazo de entrega: de acordo com Termo de Referência. 

g.1) Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega dos itens 
constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 10 (dez) dias consecutivos, em 
uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor solicitado. 

h) Marca do objeto licitado (se necessário for). 

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital. 

5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

5.4. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades do Decreto 
Federal. 

5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos serem 
fornecidos sem quaisquer ônus adicionais. 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. Serão proclamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que apresentarem as propostas de 
MENOR PREÇO POR ITEM e todas aquelas apresentadas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores, dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes 
participem da etapa de lances verbais. 

6.2. Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas com preços em 
conformidade com o definido no subitem anterior, o Pregoeiro fará o ordenamento das 
melhores ofertas, até o máximo de três, colocadas em ordem crescente, quaisquer que sejam 
os valores ofertados, conforme o disposto no Decreto Federal. 

6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitens anteriores, serão dadas 
oportunidades para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos 
e decrescentes, para a escolha da proposta de menor valor por item. 
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6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 

6.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas escritas e proclamadas aptas à fase de 
lance, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço, realizando-
se sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

6.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação às demais empatadas, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 

6.6. Encerrados os lances para as cotas principais a que se refere o item 2.1 deste edital, as 
propostas de microempresa e de empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
até 5% acima do menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada, 
devendo estas proponentes ser convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, 
para fazer uma única e última oferta, inferior à da primeira colocada, visando o desempate. 

6.6.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais bem 
classificada não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

6.6.2. Não havendo vencedor para a cota destinada a ME/EPP, esta será adjudicada ao 
vencedor da cota não destinada a ME/EPP, ou diante de sua recusa, aos licitantes 
remanescentes, desde que pratiquem o preço do vencedor da cota não destinada a ME/EPP; 

6.6.3. Se a mesma licitante vencer a cota destinada a ME/EPP e a cota principal, a contratação 
deverá correr pelo menor preço ofertado pela empresa; 

6.6.4. A licitante ME/EPP poderá ofertar proposta de preços para todos os itens; 

6.6.5. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, 
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a 
contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

6.6.6. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

6.6.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro 
fará um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação da 
oferta final do desempate; 

6.6.8. O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei 
Complementar nº 147/2014; 

6.6.9. Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento 
licitatório correrá seu curso normal. 

6.6.4. A licitante ME/EPP poderá ofertar proposta de preços para todos os itens. 
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6.7. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

6.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o menor preço, 
conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito e 
divulgando o resultado do julgamento: 

6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas as 
exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário o Pregoeiro examinará as 
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 
a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor nessa fase. 

6.10. A(s) proposta(s) de preços que possuir (em) preços superiores aos preços estimados, não 
serão desclassificadas (Acórdão TCU 2131/2016 – Plenário), mas somente serão aceitos os 
preços unitários e preços totais/globais que estiverem, após a fase de lance/negociação, iguais 
ou inferiores aos preços estimados/orçados por esta Administração Pública Municipal, 
constantes nos autos do processo. 

6.11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, ajustada ao lance final, deverá ser 
protocolada na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/PMA, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da lavratura da ata. 

6.12. Serão desclassificadas aquelas propostas que. 

6.12.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos. 

6.12.2. Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de dificultar o 
julgamento. 

6.12.3. Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove 
que os custos são coerentes com os praticados no mercado. 

6.13. Se a proposta escrita de MENOR PREÇO POR ITEM não for aceitável ou se a respectiva 
licitante desatender às exigências habilitatórias será examinado a oferta seguinte e a sua 
aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado tal proposta, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições 
deste Edital. 

6.14. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de 
menor preço por item, no sentido de que seja obtido o melhor preço. 

6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da equipe de 
apoio e pelos representantes dos proponentes presentes. 

6.16. O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço 
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de sessão. 
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6.16.1. Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em 
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo 
Pregoeiro. 

6.16.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
ao órgão licitante. 

6.16.1. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

6.16.1. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de 
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários 
que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O ajuste 
da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

6.16.1. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais 
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 

6.16.1. No caso de licitação por lotes ou itens será permitida a alteração de preços unitários 
pelo licitante observando-se: (apenas se houver divisão em lotes ou itens): 

a) Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais sejam 
menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial; 

b) A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de preços 
unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e 

c) Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória dos 
preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas quantidades. 

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 

7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope 
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no item 4.1 
deste Edital. 

7.1.1. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos 
pelo próprio licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa 
ou do seu representante legal. 

7.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura 
do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor 
proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação. 

7.3. A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a 
documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere à: 

7.3.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 

a) Cédula de identidade do empresário ou de todos os sócios; 
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b) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas 
alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; 

d) No caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos) acompanhado da prova 
de Diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.3.2. Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

c) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); emissão ano de 2022. 

d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Sintegra/MA - Sistema Integrado 
de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) ou equivalente 
da sede do licitante, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial 
exclusivamente de Prestação de Serviços; ano 2022. 

e) Cartão ou documento equivalente que conste Inscrição Municipal, que poderá ser 
substituído pelo Alvará de Localização e Funcionamento. Ano 2022 

7.3.2.1. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

a) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa 
da União, comprovando a regularidade perante a Fazenda Pública Federal; 

b) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo 
Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a 
Fazenda Estadual, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial 
exclusivamente de Prestação de Serviços; 

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do 
Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a 
regularidade para com a Fazenda Estadual, exceto para àquelas empresas que tem a sua 
Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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d) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à 
atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

e) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do 
Município, expedida pelo Município do  domicílio ou sede da empresa licitante, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

f) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de Negativa, 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou 
Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho; 

h) Certidão Negativa de Débitos emitida pelo Ministério da Economia (portaria 1421/2014 – 
MTE); 

i) Alvará de funcionamento do estabelecimento, do ano em curso, emitido pela Prefeitura 
Municipal da sede da empresa. 

7.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas no 
item 7.3.2, mesmo que esta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 
42, §1º, LC 123/06). 

7.3.3.1. Este benefício será concedido somente às empresas que atenderem ao disposto no 
subitem 3.10 deste edital. 

7.3.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3, implicará 
em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993. Neste caso, será facultado à Administração convocar licitantes 
remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às 
demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo 
de empate previsto no item 6.6. 

7.3.4. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com 
termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
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vedados a substituição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhado das 
notas explicativas.  

b) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = Ativo Total  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = Ativo Circulante  
Passivo Circulante 

 

a.1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos índices 
referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou superior 
a dez por cento (10%) do valor estimado da contratação. 

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art. 18 da LC 
123/2006 c/c art. 1.179, § 2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem habilitação 
em licitações cujo objetos sejam para o fornecimento para pronta entrega ou para locação de 
materiais (art. 3º  do Decreto Federal nº 6.204/2007). 

a.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço 
Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês imediatamente 
anterior à data de apresentação da proposta. 

a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 

I. Publicados em Diário Oficial ou; 

II. Publicados em jornal de grande circulação ou; 

III. Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou; 

IV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos 
Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para 
cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos 
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. 
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V. Sistema Público de Escrituração Digital – Sped-Contábil (Decreto Federal nº 6.022/2007); 
nos termos do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, devendo apresentar referidos 
documentos, devidamente assinados, na forma do § 5º do art. 10 da Instrução Normativa 
DNRC nº 107/2008. 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) 
dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço. 

7.3.5. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de: 

a)       01 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente autenticado e 
com firma reconhecida comprovando que a licitante forneceu de forma satisfatória 
produtos compatíveis com as características com o objeto desta licitação. 

b)       Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, O item é de ordem obrigatória 
e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima e capacidade técnico-
funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim 
empresas “fantasmas” ou qualquer outro tipo de fraude à Lei nº 8.666/93.   

7.3.6. Declaração Conjunta (ANEXO) que constará: 

a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto na da Lei Federal nº 
8.666/93. 

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame, inclusive na 
vigência contratual, caso venha a ser contratado. 

c) Declaração de elaboração independente de proposta. 

7.6 A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da 
Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos enumerados 
nos subitens 7.3.1 (“a”, “b”, “c”, “d”e“e”) e 7.3.2 (“a” e “b”). 

7.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

7.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente 
inabilitado. 

7.9. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

7.10. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 
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7.11. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos 
e documentos. 

7.12. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 

7.13. Os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório 
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

7.14. O CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via 
postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital. 

7.15. A validade dos documentos e certidões será a neles expressa, ou estabelecida em lei, 
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) 
dias. 

7.16. As proponentes deverão apresentar todas as declarações pertencentes a este edital, 
firmada pelo representante legal da empresa (titular, sócio, sócio administrador, procurador 
ou representante legal por carta credencial específica para este certame). 

7.16.1 – Não serão aceitas declarações com assinatura digital (certificado digital), devido a 
impossibilidade de autenticação/verificação de autenticidade quando impressa. 

7.17. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

7.18. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

7.19. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

7.20. O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento sempre 
que tiver dúvida e julgar necessário. 

7.21. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o 
Pregoeiro poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 
propostas escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão ou de nova documentação. 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas. 

8.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na 
forma e nos prazos previstos na legislação, devendo ser entregue diretamente na COMISSÃO 
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PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAC, na Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro, 
CEP 65.525-000, ANAPURUS/MA, não tendo efeito suspensivo. 

8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 

8.2. Caberá ao Pregoeiro (auxiliada pelo técnico competente) decidir sobre a petição no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.3. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização 
do certame. 

8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas. 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da sessão 
pública manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo 
registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer. 

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão 
deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo 
Pregoeiro ao vencedor. 

9.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo 
de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de: 

a) Julgamento das Propostas; 

b) Habilitação ou Inabilitação da licitante. 

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos 
concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contrarrazões também em 03 (dias) 
úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

9.5. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro deverá ser entregue, no prazo legal, na 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/PMA, no endereço citado no subitem 8.1.1, terá 
efeito suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente 
informando, à consideração do Ordenador de Despesas, que proferirá decisão definitiva antes 
da homologação do procedimento. 

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
Ordenador de Despesas poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a 
contratação com a licitante vencedora. 

10. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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10.1. Os preços registrados por força deste processo terão validade de 12 (doze) meses, a 
contar da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 

11. DO REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O presente certame licitatório, destinado ao Registro de Preços, não obriga a Prefeitura 
Municipal a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer à contratação 
de terceiros sempre que houver propostas mais vantajosas. 

11.2. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor. 

11.3. É permitido que outros licitantes também venham a praticar o preço registrado. 

11.4. O licitante deixará de ter o seu preço registrado quando: 

I – Descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado;  

II – Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo 
mercado;  

III – Quando, justificadamente, não for mais do interesse da Administração.  

12. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

12.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, o Ordenador de 
Despesas, poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a 
licitante vencedora. 

12.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Prefeitura Municipal de 
ANAPURUS/MA convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no ANEXO V, adaptado à proposta 
vencedora, sob pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei n. 8.666/93. 

12.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 

12.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, o 
Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem os seus Documentos 
de Habilitação, devidamente atualizados, nos termos do item 7 deste Edital, em sessão 
pública, a se realizar em hora e local previamente informados, na qual o Pregoeiro examinará 
a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele 
adjudicado o objeto do certame. 
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12.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 
penalidades legalmente estabelecidas. 

12.6. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 
penalidades legalmente estabelecidas. 

12.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

12.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA, mediante a apresentação da Nota Fiscal e atestados pelo setor responsável, 
acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT, FGTS e Certidão de 
Regularidade com a Fazenda Federal. 

13.1. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação 
de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência 
contratual. 

14. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO 

14.1. O contrato resultante do processo licitatório terá vigência até 31 de dezembro de 2022, 
contados a partir da assinatura do contrato. 

14.2. O prazo de entrega se dará conforme Termo de Referência – ANEXO I. 

14.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pela Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, devendo a solicitação ser encaminhada até 02 
(dois) dias anteriores ao vencimento do prazo de entrega estipulado. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Em caso de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução das 
condições estabelecidas, ou execução insatisfatória da Prestação do serviço, atrasos, omissões 
e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintes penalidades. 

15.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações 
assumidas e a determinação de adoção das necessárias medidas de correções; 

15.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do 
serviço não realizado; 
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b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso superior a 30 (trinta) 
dias, com a consequente rescisão do contrato. 

15.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela Prefeitura 
Municipal de ANAPURUS/MA e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal nº 8.666/93. 

15.1.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 
Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado cumpra 
as condições de reabilitação; e/ou 

15.1.5. Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual 
prazo. 

15.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA.  

15.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, será 
automaticamente descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a fazer 
jus. 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. A presente despesa possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária 
Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e 
deverá ocorrer por conta das dotações orçamentárias a serem informadas no momento da 
contratação. (§2º , art. 7º, Decreto Federal nº 7.892/2013). 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1.  O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores, farão 
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

17.2. É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública; e ainda: 

17.2.1. Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar as decisões; 

17.2.2. No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado e acessível a todos os interessados; e 

17.2.3. Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 
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17.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, de 
segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail: 
departamentocompraspma@gmail.com, obedecidos os seguintes critérios: 

a) Não serão levadas em consideração pelo Pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos ou 
reclamações relativas ao edital que não tenham sido formuladas até 02 (dois) dias úteis antes 
da data marcada para recebimento dos envelopes; 

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao edital, como também 
pedidos ou consultas formuladas via e-mail. 

c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os demais interessados que 
tenham adquirido o presente edital. 

17.4. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA, o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

17.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. 

17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

17.9. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido 
no dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 

17.10. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse 
público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, 
devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

17.10.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

17.11. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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17.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 
10.520/2002 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93.  

17.13. A Contratada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 3º, Lei 
Federal nº 8.666/93). 

17.14. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. 
João Francisco Monteles, n° 2001, Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira a sexta-feira das 
08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
entrega de 2 (duas) “resma de papel A4 - 210 x 297mm”. 

17.15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá 
notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a 
notificação encaminhada ao endereço fornecido. 

18. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

18.1. O Ordenador de Despesas ou pessoa por ele designada, poderá revogar a presente 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem 
que caiba às empresas licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou 
reembolso. 

19. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

19.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

20. DA FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA 

20.1. A minuta do contrato (ANEXO) que integra o presente edital para todos os fins e efeitos 
de direito, regulamentará as condições da forma de fornecimento, recebimento, bem como 
prazo e local da entrega. Após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, a 
empresa contratada deverá iniciar o fornecimento. 

21. DOS ANEXOS 

21.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 
transcrição, os seguintes anexos: 

22.1.1. Anexo I – Termo de referência; 

22.1.2. Anexo II – Modelo da carta credencial; 

22.1.3. Anexo III – Modelo de Declaração Conjunta; 

22.1.4. Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial; 
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22.1.5. Anexo V – Minuta do Contrato; 

22.1.6. Anexo VI – Minuta Ata de Registro de Preços 

Prefeitura Municipal de Anapurus, Estado do Maranhão, em 24 de NOVEMBRO de 2022. 

 

 

______________________________________ 

Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO 

Secretário Municipal de Orçamento 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01 - OBJETO: 

 

1.1 AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DO MUNICIPIO DE ANAPURUS. 
 

02 - JUSTIFICATIVA: 

2.1 A solicitação se justifica pela necessidade de atendimento da demanda das seguintes 

Secretarias, com vistas a garantir o regular desempenho das atividades desenvolvidas pelo 

Município: 

03 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
ITEM DISCRIÇÃO UND QUANT. 

1 BARBANTE COLORIDO - Nº 06 PESANDO 600 GRAMAS ROLO 300 

2 CANETA PARA TECIDO, COR VERMELHO UND 500 

3 CAPA PARA COLCHÃO 100% ALGODÃO AMERELA UN 400 

4 CAPA PARA TRAVESSEIRO UND 950 

5 ELÁSTICO COM 1CM DE ESPESSURA, ROLO COM 10 METROS NA COR CRU. PEÇA 350 

6 ELÁSTICO COM 3CM DE ESPESSURA, ROLO COM 10 METROS NA COR CRU. PEÇA 300 

7 ELÁSTICO COM 4CM DE ESPESSURA, ROLO COM 10 METROS NA COR CRU. PEÇA 300 

8 FELTRO CORES VARIADAS 1.40 LARG. 100% ALGODÃO METRO 250 

9 FIO DE BARBANTE CRU 4X 24 1000GRAMA ROLO 300 

10 FIO DE BARBANTE FELPUDO 200GR. ROLO 300 

11 FIO PARA COSTURA 100% POLIÉSTER, 1.200 METROS, COR BRANCO UND 250 

12 FIO PARA COSTURA EM FORMA DE CONE ROLO 250 

13 FIO PARA COSTURA EM MÁQUINA INDUSTRIAL EM FORMA DE CONE ROLO 200 

14 
FITA DE CETIM 100% POLIÉSTER Nº 03, COM 15MM, NA COR BRANCO. PEÇA COM 

10METROS 
PEÇA 300 

15 
FITA DE CETIM 100% POLIÉSTER Nº 10 COM 30MM, COR VINHO. PEÇA COM 10 

METROS.  
PEÇA 300 

16 FITA DE CETIM 4MM, COR AZUL, Nº 05, PEÇA COM 10 METROS, 100% EM POLIÉSTER PEÇA 300 
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17 
FITA DE CETIM COM 100% EM POLIÉSTER, Nº 05 COM 22MM, NA COR VERDE  

BANDEIRA 10MT 
PEÇA 250 

18 
FITA DE CETIM Nº 05 COM 12MM, NA COR VERMELHO. COMP: 100% POLIÉSTER. 

PEÇA 10MT 
PEÇA 200 

19 
FITA DE CETIM Nº 05 COM 15MM.COMP: 100% POLIÉSTER NA COR ROSA. PEÇA 

COM 10 METRO 
PEÇA 200 

20 GUARDANAPO ESTAMPADO (PANO DE PRATO), 100% ALGODÃO 40X60 UND 600 

21 GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE CORES VARIADAS UND 700 

22 LENÇOL BRANCO, SOLTEIRO 100% ALGODÃO, 220 X 1,60M COR BRANCO UND 600 

23 LINHA AZUL ANIL 1.200 METROS, 100% POLIÉSTER. ROLO 100 

24 LINHA AZUL CLARO 1.200 METROS, 100% POLIÉSTER ROLO 100 

25 LINHA BRANCA 1.200 METROS, 100% POLIÉSTER ROLO 100 

26 LINHA CINZA 1.200 METROS, 100% POLIÉSTER ROLO 100 

27 LINHA PARA CROCHÊ LISA EM ALGODÃO, COR AZUL, ROLO COM 125 METROS ROLO 200 

28 LINHA PARA CROCHÊ LISA EM ALGODÃO, COR BRANCA. ROLO COM 125 METROS ROLO 100 

29 LINHA PARA CROCHÊ LISA EM ALGODÃO, COR ROSA, ROLO COM 125METROS ROLO 100 

30 LINHA PARA CROCHÊ LISA, EM ALGODÃO ROLO COM 125 METROS, COR AMARELO ROLO 100 

31 MALHA FIO 30 CORES E ESTAMPAS VARIADAS 100% ALGODÃO KG 600 

32 MALHA HELANCA 100 % POLIETSER CORES VARIADAS KG 600 

33 MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIESTER CORES E ESTAMPAS VARIADAS KG 600 

34 MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIESTER CORES VARIADAS KG 600 

35 
MANTA COBERTOR PARA FRIO, CASAL, ESTAMPA CLARA, 100% POLIÉSTER 2.000X 

1.60 MT 
UND 600 

36 
NAPA NA COR MARROM, COMPOSIÇÃO: 70% PLÁSTICO VINIL CLORÍDRICO E 30% 

POLIÉSTER. 
METRO 500 

37 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 6 UND 300 

38 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 8 UND 300 

39 PLASTICO TÉRMICO   1,40M   X   1,50M   100% Policloreto de Vinila (PVC) METRO 900 



 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO 
CNPJ 06.116.461/0001-00 

 

Página 28 de 48 
Avenida João Francisco Monteles, Centro, Anapurus/MA – CEP 65.000-000. 

40 
PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 1,40MT DE LARGURA, COM 0,40MM DE 

ESPESSURA 
PEÇA 900 

41 TAPETE DE TECIDO METRO 450 

42 TAPETE P/ PORTA 0,40 X 0,60 UN 500 

43 TAPETES PARA PORTA 60x80 CORES SORTIDAS UN 500 

44 TECIDO 100% ALGODÃO METRO 500 

45 TECIDO 100% ALGODÃO CORES VARIADAS 1.40 LARG.COM METRO 700 

46 TECIDO 2 LARGURA AZUL MARINHO METRO 700 

47 TECIDO BRIM 100% ALGODÃO AMARELO METRO 700 

48 TECIDO BRIM AZUL 100% ALGODÃO METRO 750 

49 TECIDO BRIM AZUL MARINHO 100% ALGODÃO METRO 700 

50 TECIDO BRIM BRANCO 100% ALGODÃO METRO 700 

51 TECIDO BRIM VERDE 100% ALGODÃO METRO 700 

52 TECIDO CETIM PARA TOALHA DE MESA 1,40 X 1,60 M METRO 500 

53 TECIDO CHITÃO 100% ALGODÃO METRO 8500 

54 TECIDO COBRE LEITO METRO 500 

55 TECIDO DE CETIM 97% POLIÉSTER/3% ELASTANO METRO 500 

56 TECIDO EM ALGODÃO LISO 1 POR 1,60MT METRO 600 

57 TECIDO ESTAMPADO PARA TOALHA DE MESA METRO 600 

58 TECIDO FLANELADO COM ESTAMPA INFANTIL, 100% ALGODÃO, NA COR CLARA METRO 750 

59 TECIDO FLANELADO ESTAMPADO 100% ALGODÃO- CP METRO 500 

60 
TECIDO GOBELIN DETROIT PRETO 50. PARA REVESTIMENTO DE CADEIRAS E 

ESTOFADOS 
METRO 400 

61 
TECIDO GOBELIN DETROIT, PARA REVESTIMENTO DE CADEIRAS E ESTOFADOS NA 

COR AZUL 21 
METRO 400 

62 
TECIDO GOLBELIN DETROIT VERDE 31, PARA REVESTIMENTO DE ESTOFADOS E  

CADEIRAS 
METRO 400 

63 TECIDO HELANCA ESTAMPADA METRO 500 

64 TECIDO MURIM 80% ALGODÃO 20% POLIAMIDA. METRO 800 
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65 TECIDO OXFOR 2 LARGURA BRANCO METRO 650 

66 TECIDO OXFOR 4 LARGURA BRANCO METRO 650 

67 TECIDO OXFORD 2 LARGURA AMARELO METRO 750 

68 TECIDO OXFORD COR BRANCA 100% POLIESTER METRO 800 

69 TECIDO OXFORD COR ESTAMPADO 100% POLIESTER METRO 750 

70 TECIDO OXFORD ESTAMPADO P/ MESA METRO 650 

71 TECIDO PANO DE CHÃO ESTAMPADO METRO 500 

72 TECIDO PARA FRALDA, DUPLO, COM ESTAMPAS INFANTIL METRO 500 

73 TECIDO PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO METRO 600 

74 TECIDO PERCAL AZUL CLARO, 150 FIOS, 1,60 LARGURA METRO 700 

75 TECIDO PERCAL BRANCO, 150 FIOS, 1,60 LARGURA METRO 700 

76 TECIDO PERCAL VERDE CLARO, 150 FIOS, 1,60 LARGURA METRO 500 

77 TECIDO POPELINE AZUL ANIL, 150 FIOS, 1,60 LARGURA METRO 500 

78 
TECIDO POPELINE ESTAMPADO COR CLARO ADULTO,150 FIOS,100% ALGODÃO X 

1,60MT ALTURA 
METRO 500 

79 TECIDO POPELINE ESTAMPADO, COR CLARO INFANTIL, 150 FIOS, 1,60 LARGURA METRO 600 

80 TECIDO TIPO ATOALHADO, ARMAÇÃO TÊXTIL, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO  METRO 600 

81 TECIDO TIPO RIBANA, ARMAÇÃO CANELADA, MALHA DUPLA METRO 500 

82 TECIDO TNT POLYESTER METRO 6.000 

83 TECIDO TULE METRO 200 

84 TINTA PARA TECIDO C/ 250 ML, COR AZUL CELESTE UND 150 

85 TINTA PARA TECIDO C/ 250 ML, COR BRANCO UND 150 

86 TINTA PARA TECIDO C/ 250 ML, COR PRETO. UND 150 

87 TINTA PARA TECIDO C/ 250 ML, COR VERDE BANDEIRA UND 150 

88 TINTA PARA TECIDO C/ 250 ML, COR VERMELHO FOGO. UND 150 

89 TOALHA DE BANHO GRANDE COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO UND 600 

90 TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODÃO 0,70X0,50CM CORES DIVERSAS UND 600 

91 TOALHA PARA RECÉM-NASCIDO COM CAPUZ 100% ALGODÃO UND 600 
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04 - DAS OBRIGAÇÕES 

 

4.1 - DA CONTRATANTE 

 

4.1.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA; 

 

4.1.2 - Exercer a fiscalização da entrega dos produtos, por servidor ou 

comissão, especialmente designado pela Prefeitura Municipal de Anapurus; 

 

4.1.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar 

fora das especificações do edital; 

 

4.1.4 - Comunicar à contratada após apresentação da Nota fiscal, o aceite do 

servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

 

4.1.5 - Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e 

em seus anexos, inclusive, no contrato; 

 

4.1.6 - Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, 

quando for o caso; 

 

4.1.7 - Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua 

correção; 

 

4.1.8 - Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa 

proceder à entrega dos produtos dentro do estabelecido neste Projeto Básico. 

 

4.2 - DA CONTRATADA 

 

4.2.1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o 

quantitativo e as especificações constantes do item 3 do presente Projeto 

Básico e da sua proposta comercial; 
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4.2.2 - Providenciar a troca imediata, às suas expensas, do produto entregue 

com validade vencida, defeitos de fabricação e que não correspondam às 

especificações solicitadas; 

 

4.2.3  - Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à 

Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o 
período de entrega dos produtos, não implicando corresponsabilidade do 
Poder Público ou de seus agentes ou prepostos; 
 

4.2.4 - Manter inalterados os preços e condições propostas; 

 

4.2.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de 

embalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na 

entrega do material; 

 

4.2.6 - Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico 

àquelas constantes do objeto deste Projeto Básico; 

 

4.2.7 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material 

sem a prévia e expressa anuência da Contratante; 

 

4.2.8 - Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos materiais, 

fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento; 

 

4.2.9 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

4.2.10 - Responsabiliza-se pelas despesas dos tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
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05 – DA ENTREGA: 

 

5.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que 

proporcione integridade do produto até o seu uso, as embalagens que estiverem 

violadas serão rejeitadas; 

 

5.2 - A entrega deverá ser realizada perante o Fiscal do Contrato, designado 
pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos: 

 

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela 

CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá 
os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, 

preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando 

irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA, mediante 
retirada do equipamento, ou aprovando, receberá provisoriamente os 

bens, mediante recibo; 

 

b) Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da 

integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo 
aprovados, nos exatos termos do Termo de Referência e da proposta 

vencedora, será efetivado o recebimento definitivo. 

 

5.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão 

de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE 
para aplicação de penalidades; 

 

5.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão 

exclusivamente à conta da Contratada; 

 

5.5 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais 

disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma 
qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior. 

 

06 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 

 

6.1 – A entrega se dará sob demanda, de acordo com as necessidades e quantitativos 

solicitados pela CONTRATANTE, mediante emissão de ordem de fornecimento emitido 

pela mesma, a partir da data de assinatura do contrato que deverá ter vigência até 12 

(doze) meses. 
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6.1.1 – Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a 

entrega dos produtos constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 03 

(três) dias consecutivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor 

solicitado. 

 

6.2 - O material objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue no Almoxarifado 

Central da Prefeitura Municipal de Anapurus – MA (Avenida João Francisco Monteles, nº 

2001 – Centro – Anapurus/). 

 

07 - DO PAGAMENTO: 

 

7.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Anapurus, em moeda 

corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da 

Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento 

definitivo do material solicitado na etapa, mediante a apresentação da competente Nota 

Fiscal ou Fatura; 

 

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a 

solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da 

empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações 

para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número 

da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida 

sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota 

de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de 

Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à 

Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas 

de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do 

Município. 

 

7.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante 

vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação; 
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7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo 

perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer 
irregularidades detectadas quando da utilização do referido material; 

 

7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no 

departamento de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Anapurus, 
constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas 

fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz. 

 

08 - PRAZO DE VALIDADE 

8.1 - O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 03 (três) meses, contados a 

partir da data de assinatura do ateste que formaliza o Recebimento Definitivo; 

 

8.2 - Para os vasilhames retornáveis devem trazer no fundo à data limite de 03 (três) anos de 

sua vida útil. Conforme portaria nº 387/08 DNPM; 

 

8.3 - Caso fique comprovado vício redibitório que torne os materiais impróprios ou 

inadequados ao uso a que se destinam, dentro do prazo de garantia, a Contratada deverá 

providenciar a substituição, no todo ou em parte, de conformidade com o objeto, 

observando o prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos e às suas expensas. 

 

09 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

9.1 – O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência 

do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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ANEXO II 

“MODELO DA CARTA CREDENCIAL” 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA 

 

CARTA CREDENCIAL 

 

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 - SRP. 

Data da realização do certame: 09 de DEZEMBRO de 2022. 

 

Prezado senhor, 

 

Na qualidade de representante legal da empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o 
n.º ____________________ credenciamos o Sr. __________________________-, portador da 
CI n.º _____________ e do CPF n.º __________________, para nos representar na licitação 
em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a 
recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 

 

 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal com reconhecimento de firma 
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ANEXO III 

“MODELO DE DECLARAÇÃO” 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - SRP. 

Data da realização do certame: 09 de DEZEMBRO de 2022. 

 

Prezado Senhor, 

A empresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da CI 
nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis 
e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o 
disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 
com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer 
trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze). 

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações 
constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014; 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014. 

(  ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 

(  ) Não é ME/EPP/COOP. 

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta 
empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com 
indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital. 
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4) Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 
vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 13.080/2015, sendo de inteira responsabilidade do 
Contratado a fiscalização dessa vedação. 

5) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da 
Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a 
participar do PREGÃO PRESENCIAL em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido 
de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete 
a todos os seus termos. 

6) Quanto a elaboração independente de proposta: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o 
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 
a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão 
licitante) antes da abertura oficial das propostas; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal 

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser 
emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor] 
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - SRP. 

Data da realização do certame: 09 de DEZEMBRO de 2022. 

 

Prezado senhor, 

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira 
responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.  

PROPONENTE:  

RAZÃO SOCIAL:  

SEDE:  

CNPJ:  

TELEFONE/FAX:  

ENDEREÇO ELETRÔNICO  

1. PROPOSTA DE PREÇOS:     

ITEM 

DESCRIÇÃO – MARCA - UNID. - QTD. - V. UNIT - V. TOTAL 

1       

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa. 

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  

3. PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:  

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:  

6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, 
Endereço)  

ANAPURUS - MA, ___ de _________ de _____ 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº ___/2022/PMA 

PROC. ADM. Nº _______/2022 

 

CONTRATO DE _______________QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS-MA E _____________, NA FORMA 
ABAIXO: 

 

O MUNICÍPIO DE ANAPURUS-MA, através da Prefeitura Municipal de ANAPURUS - MA, 
sediada na ___________, sob CNPJ nº ________, doravante designada CONTRATANTE, neste 
ato representada pela ___________________, Sra. ___________________brasileira, casada, 
portadora da carteira de identidade nº _________ e do CPF nº ____________, residente e 
domiciliada nesta cidade de ANAPURUS/MA. Do outro lado a empresa (NOME DA EMPRESA), 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº. (INSERIR NÚMERO), 
estabelecida na (INSERIR ENDEREÇO COMPLETO), neste ato denominada CONTRATADA, 
representada pelo(a) (INSERIR O CARGO), senhor(a) (INSERIR NOME COMPLETO), inscrito(a) 
no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob nº. (INSERIR NÚMERO), portador do R.G. nº. (INSERIR 
NÚMERO) de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por (INSERIR QUAL DOS 
INSTRUMENTOS: PROCURAÇÃO/CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO SOCIAL) RESOLVEM celebrar 
o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº.001/2022 
- SRP - CPL/PMA e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01121436/2022, com fundamento da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente termo é a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta 
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

Item - Descrição/Especificação - Marca - Unidade de Medida – Quant. – Valor Unt. - Valor 
Total... 

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser 
mencionado que constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela 
prevista no Projeto Básico e com a proposta vencedora. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de __________________, contados da 
assinatura do contrato.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. O cronograma de desembolso será realizado única etapa, durante a vigência do contrato, 
nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação 
abaixo: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA, em moeda corrente 
nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e 
ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos 
produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura; 

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, 
assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº 
do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número 
do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal 
devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do 
contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: 
Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência 
Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por 
órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município. 

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá 
manter as mesmas condições de habilitação; 

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho 
do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando 
da utilização do referido equipamento;  
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5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo 
notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz. 

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao BANCO 
______, AGÊNCIA Nº _______; E CONTA CORRENTE Nº _________. 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. A entrega do objeto deverá ser realizada de acordo com as necessidades e quantitativo 
solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato. 

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência – ANEXO I, documento integrante e apenso a este contrato. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da entrega do objeto será efetuada por Representante designado pela 
CONTRATANTE. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 
de 2002, a Contratada que: 

1.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

1.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

1.1.5. Cometer fraude fiscal; 
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1.1.6. Não mantiver a proposta. 

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

1.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre 
o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 
30 (trinta) dias; 

1.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 

1.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

1.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos;  

1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Anapurus/MA com o 
consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA pelo prazo de até cinco anos; 

1.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

1.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

1.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

1.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da 
Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.5.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.1.3. Subcontratação total, sendo permitido a subcontratação parcial até o limite de 30% do 
objeto contratado. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e 
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Comarca de Brejo - MA. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) 
vias de igual teor na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos 
efeitos, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

ANAPURUS - MA, .......... de........................... de 20..... 

_______________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_______________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/PP/___/2022-SRP. 

 

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE ANAPURUS-MA, através da Prefeitura Municipal de 
ANAPURUS - MA, sediada na AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO, sob CNPJ 
nº ____, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal 
a senhor (nome), brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº  ............ SSP/... e 
do CPF nº ............., residente e domiciliada nesta cidade de ANAPURUS/MA, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022-SRPe do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 01121436/2022, bem como, a classificação da(s) proposta(s) 
apresentada(s) e a respectiva homologação, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) 
signatária(s), vencedora(s) abaixo identificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s), atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes 
desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes às normas regidas pela Lei nº 
10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, bem como às cláusulas a seguir 
expressas: 

1. Cláusula Primeira: Do objeto 

1.1. O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, do tipo MENOR PREÇOPOR ITEM, para a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
do edital da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2022-SRP, que passa a fazer parte desta 
ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela(s) empresa(s) 
licitante(s) classificada(s) em 1º (primeiro) lugar, conforme consta nos autos do processo da 
licitação acima identificada. 

2. Cláusula Segunda: Da vigência da Ata de Registro de Preços e das Adesões 

2.1. A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação. 

2.2. Este instrumento não obriga o Município de Anapurus/MA a firmar contratações nos 
‘valores estimados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência da 
execução do objeto, em igualdade de condições. 

2.3. Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos fornecimentos 
decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 



 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO 
CNPJ 06.116.461/0001-00 

 

Página 46 de 48 
Avenida João Francisco Monteles, Centro, Anapurus/MA – CEP 65.000-000. 

2.4. As adesões à ata somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. 
Após a autorização, o “carona” deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) 
dias, observando o prazo de vigência da ata. 

2.5. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo previsto no item acima, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo 
órgão não participante. 

2.6. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, 
por órgão ou entidade solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
registrados na Ata de Registro de Preços. 

2.7. Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do valor de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3. Cláusula Terceira: Da gerência da presente Ata de Registro de Preços 

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA, 
através da Secretaria Municipal de Administração, no seu aspecto operacional, e à Assessoria 
Jurídica, nas questões legais. 

3.1.1 - É facultado a Prefeita Municipal de ANAPURUS/MA, delegar poderes operacionais aos 
Secretários Municipais e/ou Chefe(s) de Setor(es) para emitir a(s) Ordem(ns) de 
Fornecimento(s). 

4. Cláusula Quarta: Dos preços, especificações e quantitativos 

4.1. O(s) preço(s) registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), a(s) marca(s), empresa(s) e 
representante(s) legal(is), encontram-se abaixo: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço completo: 

Nome do representante legal: 

Cédula de Identidade/órgão emissor: 

CPF: 

Cargo/Função: 

Item – Especificação – Marca - Unidade de Medida – Quant. - Valor Unit - Valor Total.  

...Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser 
mencionado que constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela 
prevista no Projeto Básico e com a proposta vencedora. 

5. Cláusula Quinta: Da Revisão dos Preços 



 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO 
CNPJ 06.116.461/0001-00 

 

Página 47 de 48 
Avenida João Francisco Monteles, Centro, Anapurus/MA – CEP 65.000-000. 

5.1. Os preços unitários registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 
(doze) meses. 

5.2. A revisão dos preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio 
econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente 
a elevação do custo do objeto. 

5.3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, 
anexando os documentos comprobatórios da majoração. 

5.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar o fornecimento pelo 
preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente. 

6. Cláusula Sexta: Do Cancelamento do Registro de Preços 

6.1. A empresa terá seu registro cancelado quando: 

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou artigo 
7º da Lei nº 10.520/02; 

6.2. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

I - Por razão de interesse público; ou 

II - A pedido da empresa. 

6.3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento 
ocorrerá mediante determinação da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. 

7. Cláusula Sétima: Dos Ilícitos Penais 

7.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

8. Cláusula Oitava: Do Contrato 

8.1. Nas eventuais necessidades da contratação do objeto constante da presente ATA, o 
fornecedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da respectiva convocação. 
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8.1.1 - Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração 
Pública. 

8.2. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem justificativa por escrito e aceita 
pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na 
habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o 
registro do licitante, podendo adotar as providências estabelecidas no edital. 

8.3. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interessa da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 

9. Cláusula Nona: Disposições Gerais 

9.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela empresa, das condições 
estabelecidas no edital de licitação e seus anexos. 

9.2. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso previsto 
nesta ATA, nas hipóteses previstas no art. 18, § 1º art. 19, inciso I e art. 21, incisos I e II, do 
Decreto nº 7.892/2013. 

9.3. Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a documentação e propostas 
apresentadas pelos licitantes. 

Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste será o da Comarca de 
Brejo/MA. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso 
em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais 
e jurídicos efeitos.  

Anapurus - MA,  .....  de ....................... de ........... 

 

_________________________________________ 

Representante legal do Órgão Gerenciador 

_________________________________________ 

Representante legal do Fornecedor Registrado 


