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de obra necessários; Abertura: 09/03/2023 às 10:00h (horário de Bra-
sília); Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/; Informações: Coor-
denadoria de Licitação e Contratos, Rua do Egito, nº 144, Centro, São 
Luís/MA. CEP: 65.010-190; E-mail: colicitacao@tjma.jus.br. Fone: 
(98) 3261-6181/6194. São Luís/MA, 17 de fevereiro de 2023. Kátia 
Araujo Gonçalves- Pregoeira TJMA (Uasg 925125).

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Processo 0197/2023- 
DPE/MA. OBJETO: Fornecimento de material de consumo do tipo 
Cópia de chaves e carimbos, a fim de suprir as demandas da Defenso-
ria Pública do Estado do Maranhão, no exercício 2023. Contratada: 
JUCIENE DE S. BRITO – ME - CNPJ: 07.628.428/0001-22. Valor 
total: R$ 5.155,00 (cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais), con-
forme instrução processual, considerando o parecer nº 031/2023–AS-
SEJUR/DPE, contido nos autos, com fulcro no artigo Art. 24, Inciso 
II, da Lei nº 8.666/93, assim como o análise processual do Departa-
mento de Controle Interno às fls. 64. Fonte de Recurso: UG 080101; 
Programa de Trabalho: 03.092.0341.2656.000165; Elemento de 
Despesa: 33903041 – Material de consumo / Material gráfico. Fon-
te: 1500101000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Ratificação da 
Dispensa: Gabriel Santana Furtado Soares - Defensor Público Geral 
do Estado do Maranhão, em 16/02/2023. São Luís-MA. CPL/DPE.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/ 
2023-DPE/MA A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, 
(UASG 453747) através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 
36.184/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas re-
gulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP nº 009/2023, pelo sistema de registro de preços, do 
tipo menor preço, para futura contratação de empresa especializada 
para prestação dos serviços de engenharia, manutenção predial e lim-
peza de fachada com fornecimento de materiais e mão de obra na  
Sede da Defensoria Pública e seus núcleos na região metropolitana 
de São Luís, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas  
no Termo de Referência - Anexo I, do Edital. Data e Hora Abertura 
do Certame: dia 15/03/2023 às 09:00 horas a ser realizado no portal 
Comprasnet. O Edital se encontra à disposição nas páginas: www.
comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.
gov.br. São Luís, 16/03/2023- CPL/DPE.

IPSEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 

DE AÇAILÂNDIA/MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 – 
O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de 
Açailândia – IPSEMA, por meio do pregoeiro oficial, torna públi-
co, para o conhecimento dos interessados, que realizará no dia 09 de 
março de 2023 às 14:30h (quatorze horas  e trinta minutos) horário 
de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2023, 
do tipo menor preço por item, modo de disputa “aberto”, cujo objeto 
é  Eventual e futura contratação de empresa de engenharia para o 
fornecimento e instalação de Sistemas Solar Fotovoltaica de 26,55 
KWP com micro inversor HOYMILES + 47 módulos JINKO Mo-
nocristalino de 565w para a instalação no Instituto de Previdência 
Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA. Com 
base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e alterações, Decreto nº 
7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 
136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019, do Decreto Municipal 
nº 149/2020, Decreto Municipal nº 027/2022, Decreto Municipal nº 
204/2021 e alterações posteriores, subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas perti-
nentes à espécie e as exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão 

Pública será realizada através da Plataforma LICITANET e condu-
zida pela pregoeira, na sede do IPSEMA, localizado à Rua Maranhão, 
1.708-GETAT, CEP. 65.930-000, Açailândia-MA. Ocorrendo decre-
tação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automatica-
mente transferido para o primeiro dia útil subsequente, independen-
temente de nova comunicação. Açailândia (MA), 27 de fevereiro de 
2023. Sandra Alves Carvalho. Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 
011/2023/CPL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 – CMTF. 
DATA DA ABERTURA: 10.03.2023 às 08h30min. MODALIDA-
DE: Pregão Presencial. REGIME: Menor Preço. OBJETO: Con-
tratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação 
de duas caminhonetes de interesse da Câmara Municipal de Tasso 
Fragoso/MA. LEI REGENTE: 10.520/2002 e  Decreto Federal nº 
3.555/2000 e subsidiária a Lei Federal nº 8.666/93. COPIA DO EDI-
TAL: Pode ser adquirido, no prédio da Câmara Municipal, localiza-
do na Rua Newton Bello, n.º 255 – Centro Tasso Fragoso/MA, no 
horário de 08h:00s as 12h:00s. (99) 3543 – 1070 ou gratuitamente 
no sítio https://cmtassofragoso.ma.gov.br; cpltasso@gmail.com. Pu-
blique – se este Edital. Tasso Fragoso (MA), 13 de fevereiro de 2023. 
Jamisson Evangelista de Macedo – Vereador Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 – 
REGISTRO DE PREÇO. A Prefeitura Municipal de Açailândia por 
meio do Secretário Municipal de Saúde, torna público para o conhe-
cimento dos interessados que realizará no dia 10 de março de 2023 
às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de 
preços, na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2023, do tipo Menor 
Preço (por item), modo de disputa “aberto”, cujo objeto é o Registro 
de preços visando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) es-
pecializada(s) na prestação de serviço de fornecimento de Oxigênio 
Gasoso e Oxigênio Líquido Criogênico, com cedência em comodato 
de cilindros para oxigênio gasoso e tanques estacionários para oxi-
gênio líquido criogênico, de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores 
alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, 
Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulte-
riores alterações, Decreto Municipal nº149/2020, Decreto Municipal 
nº 150/2021 e ulteriores alterações, Decreto Municipal nº 027/2022 
e ulteriores alterações e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à 
espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública 
será realizada através do site www.licitanet.com.br e conduzida pelo 
PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, 
na sede da Prefeitura Municipal de Açailândia, com sede à Av. San-
ta Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA. 
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que im-
peça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento 
será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequen-
te, independentemente de nova comunicação. Secretaria Municipal 
de Saúde, Açailândia/MA, 17 de fevereiro de 2023. Linderval de 
Moura Sousa. Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2023
/SRP. O Município de Anapurus/MA, com BASE LEGAL: Lei nº 10.
520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 
036/2021, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e 
Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Torna pú-
blico que as 10h00min, dia 10/03/2023, do tipo MENOR PREÇO 



10   SEXTA - FEIRA, 24 - FEVEREIRO - 2023  D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

POR ITEM, Eventual Contratação de empresa especializada para for-
necimento de cestas básicas de interesse da Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA do Município de Anapurus/MA. A sessão pública será 
no portal http://www.bnc.org.br  .O Edital e seus anexos estão à 
disposição no endereço eletrônico http://www.bnc.org.br como tam-
bém por meio do portal da transparência desta prefeitura.  Anapurus/
MA, 17 de janeiro de 2023. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2023 
/SRP. O Município de Anapurus/MA, com BASE LEGAL: Lei nº 10. 
520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 
036/2021, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e 
Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Torna pú-
blico que as 11h00min, dia 10/03/2023, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, Eventual Contratação de empresa especializada para for-
necimento de gêneros alimentícios da merenda escolar, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município 
de Anapurus/MA. A sessão pública será no portal http://www.bnc.
org.br  .O Edital e seus anexos estão à disposição no endereço ele-
trônico http://www.bnc.org.br como também por meio do portal da 
transparência desta prefeitura.  Anapurus/MA, 17 de janeiro de 2023. 
ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

AVISO NOTIFICAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL-
SAS. Notificação. Após realização de sessão ATA DE REABERTU-
RA – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA, PROPOSTAS 
COMERCIAL DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 015/2022, 
realizada nesta data cito: 17/02/2023, venho por meio desta, NOTI-
FICAR, nos moldes do art. 109, § 1º, da Lei 8666/93, as empresas 
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A, 
CNPJ N° 26.921.551/0001-81 e CRI COLETA E INDUSTRIALI-
ZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA, CNPJ Nº 00.239.339/0001-45, para 
franqueamento dos autos, para se assim desejar, interpor recurso na 
referida fase de julgamento das propostas técnicas e comerciais, nos 
seguintes prazos: RECURSO: INICIO: 23/02/2023 e TÉRMINO 
01/03/2023. CONTRARRAZÃO: INICIO 02/03/2023 e TÉRMI-
NO: 08/03/2023. Balsas – MA, 17 de fevereiro de 2023. Ana Maria 
Cabral Bernardes Presidente/CPL.

AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO. PREFEITURA MU-
NICIPAL DE BALSAS. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 13/20 
22. A Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público o re-
sultado de julgamento da Concorrência Pública, cujo objeto é a Con-
tratação de empresa especializada em recuperação de estradas vici-
nais, no município de Balsas/MA, decorrente do Convênio SICONV 
nº 906313/2020, celebrado entre o Ministério Do Desenvolvimento 
Regional – MDR Companhia De Desenvolvimento Dos Vales Do São 
Francisco E Do Parnaíba e a Prefeitura Municipal de Balsas – MA, 
conforme especificações, condições e quantidades contidas no proje-
to básico e edital. Empresa(s) Classificada(s): IRCON CONSTRU-
ÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N° 12.140.885/0001-03, menor pre-
ços global com valor de R$ 3.555.665,35 (três milhões quinhentos 
e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta 
e cinco centavos) Balsas - MA, 16 de fevereiro de 2023. Ana Maria 
Cabral Bernardes-Presidente/CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
DAS SELVAS - MA

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002 
/2023. A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA, atra-
vés do pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento 
dos interessados, que decidiu pelo adiamento da sessão do Pregão 
Eletrônico SRP nº 002/2023, cujo objeto é a formação de registro de 
preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no 

fornecimento de utensílios e materiais de copa e cozinha para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/
MA, agendada para a data de 23 de fevereiro de 2023 às 08h00min, 
por motivos de interesse público, ficando a nova data marcada para 
24 de fevereiro de 2023 às 08h00min. Bom Jesus das Selvas/MA, 22 
de fevereiro de 2023. Victor Marques da Silva Alves – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023  A 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Co-
missão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço 
global, objetivando a contratação de Pessoa Jurídica especializada em 
serviços de engenharia para executar a ampliação do pátio coberto do 
colégio militar 02 de julho - XXVII/ UI Roversan de Moraes Neto - 
Bom Jesus das Selvas/MA. ABERTURA: 14 de março de 2023, às 
14h00min (quatorze horas), no auditório da Secretaria Municipal de 
Educação, situada na Rua Caxias, nº 222, Centro, CEP 65.395-000 
- Bom Jesus das Selvas/MA, sendo presidida pelo Presidente da Co-
missão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital 
e seus anexos podem ser consultados ou obtê-lo gratuitamente junto 
ao setor de licitação da Prefeitura Municipal, ou pelo site oficial do 
município:  http://bomjesusdasselvas.ma.gov.br/ ou pelo link: http://
www.transparenciadministrativa.com.br/portaltm/licitacao/licitacao.
xhtml?token=1ffcea7007fcd2e4635e427841f4914f42375691.De-
mais informações no e-mail cpl@bomjesusdasselvas.ma.gov.br. Bom 
Jesus das Selvas/MA, 17 de fevereiro de 2023 Herbeth dos Santos 
Fonseca - Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔ  -
NICO Nº 006/2023. Proc. Adm nº 0344/2023. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para cons-
trução de Unidade Escolar de 02(duas) salas de aula e demais 
dependências no Povoado Vila Pandoca município de Chapadi-
nha/MA. Abertura: 17/03/2023 às 08:00hs; Endereço Eletrônico do 
Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). 
Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, 
da Lei nº 11.488/2007, do Decreto n° 8.538/2015 da Lei Complemen-
tar n° 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 
e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Pre-
sidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-
000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do 
Município de Chapadinha: http://transparencia.chapadinha.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce. Chapadinha/MA, 17 de Fevereiro 
de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação.

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔ -
NICO Nº 006/2023. Proc. Adm nº 0341/2023. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para cons-
trução de Unidade Escolar de 02(duas) salas de aula e demais 
dependências no Povoado Vila Pandoca município de Chapadi-
nha/MA. Abertura: 17/03/2023 às 09:00hs; Endereço Eletrônico do 
Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). 
Base Legal: termos da Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da 
Lei nº 11.488/2007, do Decreto n° 8.538/2015 da Lei Complementar n° 
123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais 
normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, 
nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-
99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapa-
dinha: http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/lici-
tacao/tce. Chapadinha/MA, 17 de Fevereiro de 2023. Luciano de Souza 
Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.



São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de fevereiro de 2023

GERAL

VIANA/MA
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Lei Nº 9.514/97 e MP Nº 2.223/01

Gustavo Martins Rocha, Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado d o Maranhão, 
sob o nº 17/06 - JUCEMA, devidamente autorizado pela proprietária Associação de Poupança e 
Empréstimo - POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, com endereço à Av. Duque de Caxias, 
s/nº, SMU, Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplência de obrigações contratuais, 
garantidas pela alienação fiduciária dos imóveis abaixo relacionados e consolidada a posse dos 
mesmos ao credor fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto 
no art. 27 da mesma lei, torna público que colocará a Venda em Leilão Público, o seguinte bem 
imóvel:
IMÓVEL: DESMEMBRAMENTO: um terreno Urbano denominado LOTE 28; um polígono regular 
com as seguintes medidas e limites: de frente 30,00m (trinta metros); limitando-se com a Av. Norte/
Sul; de fundos; 20,00m (vinte metros); limitando-se com o Sr. César Cristiã Alves Nunes; de lateral 
direita 35,19m (trinta e cinco metros e dezenove centímetros); limitando-se com a Rua da Filosofia; 
de lateral esquerda 38,27m (trinta e oito metros e vinte e sete centímetros); limitando-se com a 
Srª Layna Dhandara Muniz Nunes Costa. Área: 907,30m²; Perímetro: 123,46m; AVERBAÇÃO. 
Procede a seguinte averbação: Terreno urbano localizado no Jardim Cidade dos Lagos II, Lote 28, 
neste município de Viana-MA, coordenadas Geográficas, Latitude: 9645639,42 m S e Longitude: 
500563.23 m E. DIMENSÃO, LIMITES E CONFRONTAÇÕES: Partindo-se do Ponto “A” ao “B”, 
frente, mede 35,19m (trinta e cinco metros e dezenove centímetros), limitando-se ao Norte com a 
Rua da Filosofia, com ângulo interno ABC=94°; Partindo-se do Ponto “B” ao “C”, LATERAL DIREITA 
9ponto de referência visto de dentro do terreno para a rua), mede 20,00m (vinte metros), limitando-
se o Leste com o Sr. Cézar Cristiã Alves Nunes, fazendo ângulo interno BCD=102°; Partindo-se do 
Ponto “C” ao “D”, fundo, mede 38,27m (trinta e oito metros e vinte e sete centímetros), limitando-se 
ao Sul com o Sr. Cézar Cristiã Alves Nunes, fazendo um ângulo interno CDA=78°; Partindo-se 
do Ponto ‘D” ao “A”, lateral esquerda (ponto de referência visto de dentro do terreno para a rua), 
mede 30,00m (trinta metros), limitando-se ao Oeste com a Av. Norte/Sul, tendo um ãngulo interno 
DAB=86°; Área e configuração Geométrica; A área do terreno é igual a 907,30m² (novecentos 
e sete metros e trinta centímetros quadrados), o perímetro é de 123,46m (cento e vinte e três 
metros e quarenta e seis centímetros) lineares e tem a configuração geométrica de um polígono. 
Características e benfeitorias: O imóvel possui uma casa com 150,21m² de área construída, casa 
em alvenaria e coberta com laje em concreto armado, dividida em três quartos, dois banheiros, hall, 
área de serviço, cozinha, sala de estar/jantar e garagem. O terreno é plano com leves decliveis. 
Tudo de conformidade com a Matrícula nº 05558 do Cartório de 1º Ofício de Viana/MA.
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuária): LUCÉLIA COSTA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
professora, portadora do RG n° 021538772002-3 SESP-MA e CPF n° 013.996.383-94, residente e 
domiciliada na Rua da Filosofia, nº 28, Cidade dos Lagos, Viana- MA.
Datas dos leilões: 1º leilão em 02/03/2023, valor mínimo de venda: R$247.000,00 (duzentos 
e quarenta e sete mil reais), 2º leilão em 09/03/2023, valor mínimo de venda: R$256.020,06  
(duzentos e cinquenta e seis mil vinte reais e seis centavos).
Local: Rua Quéops, n° 12, Sala 109, Edif. Executive Center, Renascença II, São Luís/MA. On-
line: Home page: www.grleiloes.com. Ambos os leilões serão realizados as 11h00min.
Condições do leilão: a) o arrematante pagará no ato (À VISTA) o valor do arremate acrescido da 
comissão do leiloeiro (5%); b) o imóvel é vendido no estado em que se encontra, de: legalização, 
manutenção, conservação e ocupação; c) cabem ao arrematante às providências e despesas de 
transferência de propriedade e registro em Cartório, assim como de quaisquer débitos inclusive 
junto a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Condomínio. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação dele.
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leilões ficará extinta a dívida decorrente da 
operação de alienação fiduciária com o anterior adquirente fiduciante, observando o disposto no art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/97.
Informações com o Leiloeiro, fone (98) 4141-2441. Home page: www.grleiloes.com ou com a N&N 
Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e com a POUPEX 
61-3314-7753.

Viana/MA, 31 de janeiro de 2023
Gustavo Martins Rocha

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 08 de março de 2023, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 10 de março de 2023, às 14h30min *.(*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - São Paulo/SP, 
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a  PÚBLICO LEILÃO  de modo  PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - 
CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública datado de 26/06/2017, cujo Fiduciante 
é JOSENILSON FERNANDO RABELO DOS ANJOS, CPF/MF nº 035.923.803-38, em  PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance 
mínimo igual ou superior a  R$ 426.159,88 (Quatrocentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos - atualizado 
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 206, da Torre Sapoti (Torre F), com uma área privativa real principal de 
57,64m² e área real global de 100,77m², com direito a vaga de garagem nº 882, do empreendimento Condomínio Pleno Residencial, situado na Avenida 
Professor Carlos Cunha/Avenida Euclides Figueiredo, s/nº, na cidade de São Luís/MA, melhor descrito na matrícula nº 114.174 do 1º Registro 
de Imóveis da Comarca de São Luís/MA”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a
R$ 234.652,05 (Duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9514/97). 
O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e 
demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (18532_BC _2057-04).

EQUATORIAL ENERGIA S.A. 
Companhia Aberta

CNPJ nº 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8 | CódIgo CVM Nº 02001-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2023

1. DATA, HORáRIO E LOCAL: Em 17 de janeiro de 2023, às 14 horas, na sede da 
Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada Alameda A, Quadra SQS, nº 100, 
sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de 
São Luís, Estado do Maranhão. 2. CONvOCAÇÃO: Convocação dispensada, tendo 
em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em 
exercício, nos termos do art. 16, § 3º, do Estatuto Social. 3. PRESENÇA: Presentes 
por videoconferência, em conformidade com o artigo 16 §4º do Estatuto Social da 
Companhia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 4. MESA: 
Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: Sr. José Silva Sobral Neto. 5. 
ORDEM DO DIA: os membros do Conselho reuniram-se para deliberar sobre: (i) 
deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital 
autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra no âmbito do Quinto 
Plano de opção de Compra de Ações da Companhia; (ii) deliberar sobre a proposta, 
a ser submetida à assembleia geral, para a alteração do art. 6º do Estatuto Social 
da Companhia, caso aprovados os aumentos de capital social; (iii) deliberar sobre a 
proposta, a ser submetida à assembleia geral, para consolidação do Estatuto Social 
da Companhia; (iv) autorizar a convocação da Assembleia geral Extraordinária da 
Companhia; (v) autorizar os diretores da Companhia, conforme definido abaixo, a 
praticarem todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente 
reunião. 6. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência 
da Mesa o Sr.  Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. José Silva Sobral 
Neto, para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão das matérias, os 
membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos votos, o 
quanto segue: (i) Aprovar, com fulcro no artigo 166 III da Lei das S.A. e do artigo 7 
§1º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia, 
dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 7.147.478,80 (sete milhões 
cento e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), 
mediante a emissão de 380.870 (trezentos e oitenta mil oitocentos e setenta) novas 
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas 
pelos participantes do Quinto Plano de opção de Compra de Ações da Companhia, 
aprovado pela Assembleia geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de 
julho de 2019 conforme boletins de subscrição de ações arquivados na Companhia, 
para refletir o exercício das opções de compra outorgadas aos beneficiários do Quinto 
Plano de opção de Compra de Ações da Companhia. (i.1) Cumpre consignar que as 
ações emitidas em decorrência do exercício da opção de compra de ações relativas 
ao Quinto Plano de opção de Compra de Ações da Companhia farão jus aos mesmos 
direitos das demais ações de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive 
recebimento integral de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou de redução de 
capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia. (i.2) Em razão do aumento de 
capital ora aprovado, a quantidade de ações de emissão da Companhia passará das 
atuais 1.128.934.585 (um bilhão, cento e vinte e oito milhões, novecentos e trinta e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco) ações para 1.129.315.455 (um bilhão, cento e 
vinte e nove milhões, trezentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) ações, 
todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. (ii) Aprovar a proposta, 
a ser submetida à assembleia geral de acionistas, de alteração do artigo 6° do Estatuto 
Social da Companhia de forma a contemplar o aumento do capital social aprovado 
no item (i) acima, dos atuais R$ 8.906.721.209,62 (oito bilhões, novecentos e seis 
milhões, setecentos e vinte e um mil, duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) 
para R$ 8.913.868.688,42 (oito bilhões, novecentos e treze milhões, oitocentos e 
sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), bem 
como da composição acionária, das atuais 1.128.934.585 (um bilhão, cento e vinte 
e oito milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco) ações 
para 1.129.315.455 (um bilhão, cento e vinte e nove milhões, trezentos e quinze mil, 
quatrocentos e cinquenta e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal. desta forma, o Conselho de Administração ora propõe que o artigo 
6 do Estatuto Social passe a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 6- O capital 
social é de R$ 8.913.868.688,42 (oito bilhões, novecentos e treze milhões, oitocentos 
e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), 
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.129.315.455 (um bilhão, cento e 
vinte e nove milhões, trezentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” (iii) Aprovar a proposta, a ser 
submetida para a assembleia geral de acionistas, de consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, para que passe a vigorar na íntegra com a nova redação aprovada 
no item (ii), conforme Anexo I à presente. (iv) Aprovar a convocação da Assembleia 
geral Extraordinária para os acionistas discutirem e votarem a respeito das matérias 
indicadas no item (ii) e (iii) acima. (v) Autorizar os diretores da Companhia a praticarem 
todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. 
ENCERRAMENTO E LAvRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 
foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a 
qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelo Secretário da Mesa 
e pelo Presidente da Mesa, por si, na qualidade de Presidente da Mesa e membro do 
Conselho de Administração, e em representação dos demais membros do Conselho 
de Administração, nos termos do artigo 16, §4º, do Estatuto Social da Companhia. 
Certifico o registro 27/01/2023 sob o nº 20230072925, Carlos André de Morais Ferreira, 
Secretário-geral -  JUCEMA

CNPJ/ME n° 09.110.880/0001-23  |  NIRE 21.300.009.604

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023

GERA MARANHÃO – GERADORA DE 
ENERGIA DO MARANHÃO S.A

1 DATA, HORA E LOCAL
Em 31 de janeiro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Gera Maranhão - Geradora de Energia do 
Maranhão S.A. (“Companhia”), localizada no Município de Miranda do Norte, Estado do Maranhão, na Via de 
Acesso à Subestação Miranda II da Eletronorte, Km. 3, s/n, Portão A, Zona Rural, CEP 65495-000.
2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA
Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da 
Companhia, de acordo com o Artigo 16, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social. Estava presente à reunião, 
ainda, o Diretor Álcio Adler Silva Bezerra.
3 COMPOSIÇÃO DA MESA
Os membros do Conselho de Administração da Companhia nomearam os Srs. Rodrigo Santos Coutinho Alves 
e Álcio Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente.
4 ORDEM DO DIA
Deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, de peças sobressalentes para as máquinas e equipamentos das 
Usinas.
5 DELIBERAÇÕES
Os membros do Conselho de Administração deliberaram, nos termos do Artigo 18, item viii, do Estatuto Social 
da Companhia, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, autorizar a Diretoria a 
adquirir, em nome da Companhia, peças sobressalentes para as máquinas e equipamentos das UTEs Geramar 
I e Geramar II, com fornecedor nacional e/ou estrangeiro, conforme orçamento de 2023 aprovado por este 
Conselho de Administração, com valor total agregado de R$ 30.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), a 
serem adquiridas de 01.02.2023 a 28.02.2024.
Os membros do Conselho de Administração autorizam, desde já, a Diretoria da Companhia a assinar, em nome 
desta, todos os documentos, incluindo contratos de câmbio, necessários para a formalização do quanto ora 
deliberado.
6 ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma de sumário que, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da 
Companhia presentes à reunião.
Conselheiros Presentes: Salo Davi Seibel, Rodrigo Santos Coutinho Alves, Lauro Fiúza Júnior e Igor Vitalino 
Mendonça
Mesa: Rodrigo Santos Coutinho Alves - Presidente, Álcio Adler Silva Bezerra - Secretário
Conselheiros Presentes: Salo Davi Seibel, Rodrigo Santos Coutinho Alves, Lauro Fiúza Júnior e Igor Vitalino 
Mendonça.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

CNPJ 06.759.104/0001-60
Comissão Permanente de Licitação

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS (MA)
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a Avenida Fabrício Ferraz, nº 
112, Centro - Montes Altos/MA, sob égide da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, objetivando 
Contratação de empresa especializada para execução de reforma de pontes de madeira no Município de Montes 
Altos/MA, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. A abertura da sessão 
pública será no dia 10 de março de 2023, às 10h00min (dez horas). O edital encontra-se disponível no site 
https:// www.montesaltos.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-mail editais.montesaltos2021@gmail.com 
e poderá ser consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou adquirido impresso 
a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede 
bancária credenciada, através do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Montes Altos, Sala 
da Comissão de Licitação, no endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação. Montes Altos - Maranhão 27 de fevereiro de 2022. Raélia de Cássia Ferreira da Silva 
– Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2023/SRP. O Município de Anapurus/
MA, com BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 036/2021, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. Torna público que as 10h00min, dia 10/03/2023, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, Eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de cestas básicas de 
interesse da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA do Município de Anapurus/MA. A sessão 
pública será no portal http://www.bnc.org.br  .O Edital e seus anexos estão à disposição no 
endereço eletrônico http://www.bnc.org.br como também por meio do portal da transparên-
cia desta prefeitura.  Anapurus/MA, 17 de janeiro de 2023. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2023/SRP. O Município de Anapurus/

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2023/SRP. O Município de Anapurus/
MA, com BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 036/2021, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. Torna público que as 11h00min, dia 10/03/2023, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, Eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimen-
tícios da merenda escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Anapurus/MA. A sessão pública será no portal http://www.bnc.org.br  .O 
Edital e seus anexos estão à disposição no endereço eletrônico http://www.bnc.org.br como 
também por meio do portal da transparência desta prefeitura.  Anapurus/MA, 17 de janeiro 
de 2023. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

A operadora UNIHOSP SERVIÇOS DE SAUDE S.A, com registro na ANS sob o nº  41.253-8, diante da obrigação legal contida  no  inciso II, parágrafo  único, art. 13, da  Lei nº 9656/98 e na 
Súmula nº 28/2015-ANS, bem  como  ainda, em face  das  tentativas  sem  sucesso  de  notificação pessoal, vem, por meio do presente  Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados  
para que, no  prazo  máximo  de  10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a  situação  de  seu plano de saúde, garantindo, assim, a  manutenção  dos  serviços  contratados, 
podendo, para tanto, comparecer à sede  da empresa,  situada  na  Avenida Getúlio Vargas, 1847 – Vila Passos, São Luís - MA, CEP: 65025-000, de segunda  a  sexta, horário  comercial. 
A não regularização da situação contratual no prazo acima conferido acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A UNIHOSP aproveita o ensejo para 
ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.
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EDITAL DE LICITAÇÃO  
 
 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 03030900/2023 
PREGÃO ELETRONICO: Nº 017/2023/SRP 
 
BASE LEGAL: BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 036/2021, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 
8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
ANAPURUS/MA. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA: http://www.bnc.org.br 

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/03/2023. 
HORÁRIO: 11h00min (ONZE HORAS). 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 
VALOR ESTIMADO: ORÇAMENTO SIGILOSO 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital está disponibilizado na íntegra, no 
endereço eletrônico: http://www.bnc.org.br, Portal de Transparência do Município 
(https://anapurus.ma.gov.br/), como também através do SINC_CONTRATA do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.  
 

ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus 
anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no art. 7º da Lei nº 
10.520/2002, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no 
referido artigo, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2023 

 
O MUNICIPIO DE ANAPURUS-MA, ESTADO DO MARANHÃO, Secretaria Municipal de 
Educação, inscrita no CNPJ sob nº 18.644.933/0001-87, sediada Av. João Francisco 
Monteles, s/n – centro, Anapurus/MA, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERRESSADOS, QUE POR MEIO do seu Pregoeiro Oficial, designado pela Decreto nº. 
095/2021, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob Sistema de 
Registro de Preços (SRP), do tipo Menor Preço por Item, nos termos da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto n° 
7.892/2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147/14 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais 
legislação, sob condições estabelecidas neste ato convocatório e anexo estabelecidas 
neste Edital.  
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da   presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros 
alimentícios da merenda escolar, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de educação do município de Anapurus/MA, do município de 
Anapurus/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital. 

1.2. Valor máximo aceitável do objeto desta licitação é de R$ 2.381.457,00 (dois milhões 
trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais). 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. 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, cuja dotação orçamentária será informada no momento da contratação. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, 

regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no 

objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas 

contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                     

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional 

de Compras. 
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3.3 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

3.6. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 
empresas. 

3.7. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no 
âmbito da administração municipal. 
 
3.8   O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas 
associadas à Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário 
fixado no edital para o recebimento das propostas.  
 
3.6    O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 

          a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente 
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 
conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (ANEXO 04) 
            b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 
exigências de habilitação   previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa 
Nacional de Compras (ANEXO 04) e  
          c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, 
constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação 
do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa 
participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 
5º. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do 
certame, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, 
a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em 
conformidade com o regulamento operacional da Bnc – Bolsa Nacional de Compras, 
anexo 04 
 
3.9  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados 
cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 
123/2006. 
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4.         REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1    O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 
menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
 
5.  CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE 
COMPRAS: 
5.1      As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através 
do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador 
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa Nacional de Compras 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 
operações no site: www.bnc.org.br.  
 
5.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação 
direta ou através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual 
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, 
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
Edital. 
 
5.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta 
de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa. 
                                                                                            
5.4  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
por iniciativa da BNC - Bolsa Nacional de Compras. 
 

http://www.bnc.org.br/
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5.5  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 
BNC - Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
5.6  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
PARTICIPAÇÃO: 
 
5.7    A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de 
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.   
 
5.8      Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da 
desconexão do seu representante; 
 
5.9   O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
5.10 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação. 
 
5.11 Para os itens abaixo de 80.000 (oitenta mil) a participação é exclusiva a 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
5.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006. 
 
5.13 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 
5.13.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 
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5.13.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
5.13.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
5.13.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 
 
5.13.5 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 
5.13.6 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: (42) 3026-4550, 
ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br. 
 
6.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação.  
 
6.2   O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão.  
 
6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 
de negociação e julgamento da proposta. 
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6.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 
 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
 
7.1.1 Valor unitário ou percentual de desconto; 
 
7.1.2 Marca; 
 
7.1.3 Fabricante;  
 
7.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 
do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade 
ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando 
for o caso;  
 
7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
7.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
 
7.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
7.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação.  
7.6 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BNC, se o 
produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem 
de preferência indicados no Termo de Referência. 
 
7.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
 
7.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 
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adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 
de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato. 
 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES  
8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência.  
 
8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 
e os licitantes. 
 
 8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  
8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
 
8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá ser     0,10 (dez centavos). 
 
8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o 
pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse 
lote.  
 
8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
 
8.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 
8.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 
8.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
 
8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
OU 
8.15 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
lance final e fechado. 
 
8.16 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
8.17 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.17.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
 
8.17.2 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 
 
8.18 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
8.19 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
atender às exigências de habilitação. 
 
8.20 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  
 
8.21 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
8.22 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances.  
 
8.23 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
 
8.24 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 
Edital e seus anexos.  
 
8.25 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
8.26 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
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se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 
 
8.27 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
8.28 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
 
8.29 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
 
8.30 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
8.31 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação 
ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  
 
8.32 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado. 
 
8.33 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
 
8.33.1 no país; 
 
8.33.2 por empresas brasileiras;  
 
8.33.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
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8.33.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 
 
8.34 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas.  
 
8.35 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
8.35.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
 
8.35.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
 
8.35.3 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 
 
10.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

10.1Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

 

10.2O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 
RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 
desclassificação.  
 
10.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 
preço manifestamente inexequível. 
 
10.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 



  

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO 

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00 

 

__________________________________________________________________ 

 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração.  
 
10.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita; 
 
10.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
 
10.6 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02. 
(Duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
10.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro.  
 
10.7.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
10.7.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos 
subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e 
dentro de XX (XXXX) dias úteis contados da solicitação. 
 
10.7.2.1 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada 
a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
10.7.2.2 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 
 
10.7.2.3 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 
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10.7.2.4 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
 
10.7.2.5 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Termo de Referência.  
 
10.7.2.6 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 
pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 
 
10.7.2.7 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias, se for o caso, após o 
qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
 
 10.7.2.8 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 
língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for. 
 
10.8 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação 
da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, 
por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento 
comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos do(s) 
Decreto(s) n° XXXX, de XXXX. 
 
10.9 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não 
atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, 
não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 
 
10.9.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas 
serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
 
10.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
10.11 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 
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10.12 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
10.12.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
10.12.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
10.13 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 
 
10.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
  
11.DA HABILITAÇÃO   
11.1Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 
 
11.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 
 
11.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
11.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
11.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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11.1.2.3licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
11.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
 
11.2.2.1 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 
 
11.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (Duas) 
horas sob pena de inabilitação. 
 
11.4 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
11.5 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
11.6 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 
 
11.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
12. Habilitação jurídica:  
12.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
12.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
12.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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12. 4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência; 
 
12.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
12.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
12.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P 
válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, 
de 2012. 
 
12.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução 
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 
 
12.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 
 
12.10 No caso de exercício de atividade de XXXX: ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos do artigo XX da 
(Lei/Decreto) n° XXXX. 
 
12.11 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
13.Regularidade fiscal e trabalhista: 
13.13.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
13.13.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
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1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 
da Fazenda Nacional. 
 
13.13.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943; 
 
13.13.4 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;  
 
13.13.5 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
13.13.6 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
 
13.13.7 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 
 
13.13.8 A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 
aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 
2015. 
 
14. Qualificação   Econômico-Financeira. 
14.14.1 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta; 
 
14.14.2 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação 
de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 
2015); 
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14.14.3 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade; 
 
14.14.4 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 
 
14.14.5 Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverão ser acompanhados 
da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 
pelo órgão fiscalizador; 
 
14.14.7 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

 
LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

  Prazo  
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 
 

 Ativo Total 
SG = Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 
 
         

LC = 
  Ativo Circulante  

Passivo Circulante 
 
 
14.14.6 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) 
do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  
 
14.14.7 Certidão negativa de falência 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. 
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15.Qualificação Técnica   
 

15.15.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

 

15.15.2 Alvará, Atestado, Certificado ou Certidão expedida pela Vigilância Sanitária, do 
Estado ou Município do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade; 

 

15.15.3 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.  

 

15.16 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. 

. 

15.17 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

15.18 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

15.19 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

 

15.20 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
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Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

 

15.21 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

 

15.22 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

 

15.23 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

15.24 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 

outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

 

15.25 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

 

15.26 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 

16.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
16.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
16.2 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
 
16.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 
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16.4 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 
for o caso. 
 
16.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
16.6 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
16.6.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 
por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 
16.7 oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

16.8 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
16.9 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
17.DOS RECURSOS 
17.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
 
17.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 
 
17.3 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 
17.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
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17.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 
 
17.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
17.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
18.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
18.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
18.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
18.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
 
18.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
 
18.5 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 
19.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
19.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,  

  após a regular decisão dos recursos apresentados. 
 
19.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
 
20.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
20.1Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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21.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
21.1Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, 
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
21.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco.) dias, a contar da 
data de seu recebimento. 
 
21.3O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 
aceito. 
 
21.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 
licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 
registrados e demais condições. 
 
21.5Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, 
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
22.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
22.1Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
22.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
22.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
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para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco.) dias, a contar da data de seu 
recebimento.  
 
22.2 2O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
22.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 
22.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
22.3.2a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 
 
23.4 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos 
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
 
23.5 O prazo de vigência da contratação será até 31/12/2022 prorrogável conforme 
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  
 
23.6 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
consulta prévia ao CADIN.  
 
26.6.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, 
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 
cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 
 
26.6.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
 
26.6.3 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
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21.14Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, 
a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais 
cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços. 
 
22.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
22.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
21.1Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 
no Termo de Referência. 
 
24.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
24.1As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência.  
 
25.DO PAGAMENTO 
25.1As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 
a este Edital. 
 
26.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
26.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
 
26.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
26.1.2não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
 
26.1.3 apresentar documentação falsa; 
 
26.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
26.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
26.1.6 não mantiver a proposta; 
 
26.1.7 cometer fraude fiscal; 
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26.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 
 
26.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente.  
 
26.3Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 
de lances. 
 
26.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções:  
26.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
 
26.4.2 Multa de 0,3% (três por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
 
26.4.3 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; 
 
26.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 
 
26.5Declaração 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; 
 
26.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
26.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR.  
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26.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
  
26.21O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público.  
 
26.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
 
26.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
26.11 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. 
 
26.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 
27.DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  
27.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
27.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 
 
27.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao 
do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 
individual apresentada durante a fase competitiva. 
 
27.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine 
a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do 
Decreto n° 7.892/213. 
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28.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
28.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
28.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
departamentodecompras@gmail.com, ou protocolada no endereço Av. João Francisco 
Monteles, s/n centro Anapurus/MA. 
 
28.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 
data de recebimento da impugnação. 
 
28.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
28.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no Edital. 
 
28.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
 
28.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 
28.8 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
28.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
 
29.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
29.1Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
29.2Não 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 anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   
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29.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
 
29.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
29.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
29.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
29.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
29.8 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 Administração. 
 
30.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
30.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
30.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
WWW.BNC.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
30.12.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

30.12.3 ANEXO II – Modelo de proposta; 

30.12.4 ANEXO III – Termo de Adesão – BNC 

30.12.5 ANEXO IV – Declaração Inidoneidade 

30.12.6 ANEXO V – Declaração Habilitação 

30.12.7 ANEXO VI – Declaração menor de idade; 

30.12.8 ANEXO VII – Declaração ME/EPP 

30.12.9 ANEXO VIII – Declaração Responsabilidade 
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30.12.10 ANEXO IX – Declaração Vínculo 

30.12.11 ANEXO X – Minuta de Contrato 

 
 

 
______________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RAFAEL CRUZ RIBEIRO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO  
1.1. Eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros 
alimentícios da merenda escolar, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de educação do município de Anapurus/MA. 
 
1.2. Visa o presente Termo de Referência a detalhar os elementos necessários para 
atender as demandas do Município de Anapurus/MA. 
 
2. JUSTIFICATIVA  
 2.1. Manter os alunos da rede pública Municipal com 
 
3. FUNDAMENTO LEGAL  
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que 
estabelece as Leis Federais nº 8.666, de 21.06.1993 e 10.520, de 17.07.2002, com 
suas alterações e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao 
presente termo.  
 
4. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO  
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ITEM PRODUTO MARCA QUANT. UND. 
VL. 

UNIT 
VL.TOTAL 

01 

ACHOCOLATADO 

INSTANTÂNEO – mistura em 

pó para o preparo de 

achocolatado, enriquecido com 

vitaminas e minerais. O 

produto deve estar com suas 

características de cor, sabor, 

cheiro, preservadas, deve ser 

formulado a partir de matérias 

primas selecionado. 

Embalagem: deve estar 

acondicionado em pacotes 

atóxicos, hermeticamente 

selados, com peso líquido de 

400 g cada. Prazo de validade 

mínimo: 06 meses contado a 

partir da data de entrega. 

 

12.000 Pct.   

02 

AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal 

especial. Não deve apresentar 

sujidade, umidade, bolor, peso 

insatisfatório, Embalagem: em 

polietileno leitoso ou 

transparente, atóxica, deve 

estar intacta, em pacotes de 1 

kg. Prazo de validade mínimo 

12 meses contados a partir da 

data de entrega. 

 

10.000 Kg   

03 

ALHO - 1ª qualidade, firme e 

intacto, sem lesões de origem 

física ou mecânica, devendo 

estar bem desenvolvido, sadio. 

Não deve conter substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderentes à 

superfície. 

 500 Kg   
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04 

ARROZ BRANCO, limpo, sem 

sujidades e embalado em sacos 

de 1 kg  

 
30.000 kg 

  

05 

BISCOITO SALGADO, tipo 

cream cracker, embalagem 

plástica com dupla proteção, 

com 400g. 

 24.000 Pct.   

06 

CALDO EM TABLETE, Sabor: 

Carne - livre de gordura trans, 

sem conservadores, 

acondicionado em caixa de 

papel cartão, caixa com 06 

unidades, com 57g cada 

tablete, Knorr ou Superior. 

 550 Cx.   

07 

CARNE BOVINA MOÍDA, de 

primeira, congelada, com no 

máximo 6% de gordura, 

embalagem média de 500g. 

Inspecionada pelo Ministério 

da Agricultura. 

 

10.000 Kg 

  

08 

COLORÍFICO (corante) produto 

constituído pela mistura de 

fubá de milho com urucum em 

pó, acondicionado em 

embalagem resistente de 

polietileno atóxico 

transparente, contendo 100 g, 

com identificação na 

embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de 

sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade 

mínima de 06 meses a contar 

da data de entrega. 

 

5.000 Pct. 

  

09 

EXTRATO DE TOMATE, sem 

aromatizantes, sem corantes 

artificiais e sem conservantes, 

embalagem de 190g. 

 

6.000 Latas 

 

 

10 
FARINHA BRANCA – de 1ª 

Qualidade, isento de matéria 
 1.500 Kg   
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estranha, fungos, parasitas, 

insetos, livre de umidade, em 

embalagem plástica 

transparente de 1 Kg. 

11 

FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, de 1ª 

qualidade, sem presença de 

grãos carunchados, com 

registro no Ministério da 

Agricultura. 

 

4.000 Kg 

  

12 

FEIJÃO PRETO, tipo 1, de 1ª 

qualidade, sem presença de 

grãos carunchados, com 

registro no Ministério da 

Agricultura. 

 

4.000 Kg 

  

13 

FRANGO INTEIRO: Carne de 

frango tipo frango inteiro 

congelada sem miúdos, peso 

médio 2kg, manipulada em 

condições higiênico-sanitárias, 

provenientes de animais 

sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária. 

 

3.000 Kg 

  

14 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, 

embalagem aluminizada, com 

embalagem de 200 g, com 

valor energético médio de 100 

a 140 kcal e valor proteico de 6 

a 8g por porção de 26 g. 

 

30.000 Pct 

  

15 

LINGUIÇA TOSCANA, de 

primeira qualidade, resfriada 

em sacos de polietileno com 

etiquetas de identificação e 

validade, procedência e 

número de registro no SIF. 

 

20.000 Kg 

  

16 
MACARRÃO ESPAGUETE - 

Embalagem padronizada de 

500g. Prazo de validade: 1 ano 

 
6.000 Pacotes 

  

17 

MASSA TIPO PARAFUSO, com 

ovos na composição, 

embalagem de 500g, contendo 

como ingredientes sêmola de 

 

6.000 Pct 
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trigo. enriquecida com ferro e 

ácido fólico e ovos 

18 

ÓLEO DE SOJA- embalagem 

plástica contendo 900 ml de 

óleo. Data de validade: no 

mínimo 12 meses após entrega. 

 

2.000 Litro 

  

19 

OVO BRANCO, médio, de 

galinha, fresco, casca firme e 

homogênea, liso, limpo, sem 

rachadura. estar acondicionado 

em embalagem primária de 

bandejas de papelão forte, com 

divisões celulares para 30 

unidades, protegidos por filme 

de PVC contendo data de 

embalagem e validade, 

carimbo do SIF e nome do 

produtor. 

 

650 Ct. 

  

20 

SAL – refinado, iodado, 1ª 

qualidade, não deve apresentar 

Sujidades, misturas inadequada 

ao produto. Embalagem: 

devem estar intacta, 

acondicionado em pacotes de 

polietileno transparente, 

termos soldada, atóxica, com 

capacidade de 1 kg. Prazo de 

validade mínimo 12 meses a 

contar a partir da data de 

entrega. 

 

1.000 Kg 

  

21 

SARDINHA - EM CONSERVA 

de óleo comestível de boa 

qualidade, acondicionada em 

latas de 130 gramas cada, 

reforçadas, sem ferrugem e 

sem amassados. Deve conter 

data de fabricação e validade, 

registro no MA e inspecionado 

pelo SIF - cx com 50 und. 

 

30.000 Lata 

  

22 
SARDINHA - EM CONSERVA 

em molho de tomate de boa 
 30.000 Lata   
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5. DO QUANTITATIVO 
5.1 As quantidades previstas nas tabelas acima são estimativas máximas para o 
período de validade do Contrato, reservando-se que a Secretaria Municipal de 
Educação, no direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, 
podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens 
especificados.  
 
6. MODALIDADE DA LICITAÇÃO  
6.1 A critério da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
 
7. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS  
7.1 Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de 
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado;  
7.2 O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados;  
7.3 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o 
CONTRATADO, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado;  
7.4 Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso 
assumido;  

qualidade, acondicionada em 

latas de 130 gramas cada, 

reforçadas, sem ferrugem e 

sem amassados. Deve conter 

data de fabricação e validade, 

registro no MA e inspecionado 

pelo SIF- cx com 50 und. 

23 

VINAGRE - Embalagem de 500 

ml. A embalagem deve estar 

intacta, bem vedada e deve 

constar: data de fabricação de 

no máximo 1 mês da data de 

entrega do produto, prazo de 

validade, informação 

nutricional e ingredientes. 

 

1.500 Unidade 
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7.5 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório.  
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
8.1 A vigência do contrato será até 31 (trinta e um) de dezembro do corrente ano, 
iniciada na data da assinatura do ajuste, podendo ser prorrogado nos termos do 
artigo 57 da lei federal 8.666/93 e alterações.  
 
9. DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA  
9.1 O objeto deste termo de referência com força contrato deverá ser entregue, no 
local, horário, condição, especificação, quantidade e periodicidade especificadas no 
Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa 
sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada 
obriga-se a fazer as substituições que se fizerem necessárias, sob pena das sanções 
cabíveis. O objeto deste termo deve ser entregue conforme solicitação, e mediante 
emissão da ordem de fornecimento;  
 
9.2 O objeto deste termo deverá ser entregue nos locais indicados nas ordens de 
fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Educação. 
 
10. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO  
10.1 Todos os gêneros perecíveis deverão ser entregues em condições de consumo 
imediato, embalados e em perfeitas condições de armazenamento contendo a data 
da validade que deverá ter, por ocasião da entrega, vida útil mínima correspondente 
a 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade;  
10.2 A Contratada ficará obrigada a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus 
para a CONTRATANTE, o produto que vier a ser recusado, podendo o produto 
substituído ser submetido a exame técnico;  
10.3 As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à 
qualidade exigida neste Termo de Referência. De acordo com a Lei nº. 8135/1990 “é 
configurado como crime misturar gêneros de qualidade desiguais para vendê-los ou 
expô-los à venda por preço estabelecido para os de mais alto custo ou entregar 
materiais impróprias ao consumo” (artigo 7º, incisos III e IX); 10.4 Deverão estar 
isentas de: a) Substâncias terrosas; b) Sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa; c) Parasitas, larvas ou outros animais nos produtos e 
embalagens; d) Umidade externa anormal; e) Odor e sabor estranhos; f) 
Enfermidades; g) Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua 
aparência e utilização; h) Os gêneros deverão estar acondicionados em embalagens 
próprias para hortifrutigranjeiros, devidamente higienizados e protegidos do sol, 
chuva e umidade; i) Todos os produtos deverão ser de boa qualidade e serão 
devolvidos caso não sejam atendidas as solicitações deste termo de referência.  
11. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
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11.1. Os produtos devem ser entregues obedecendo rigorosamente às cláusulas 
deste Termo, do edital e do contrato;  
11.2. Em atendimento ao artigo 73 da lei nº 8.666/93, os bens serão recebidos da 
seguinte forma:  
11.2.1. Os bens serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de Referência e na proposta;  
11.2.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 11.2.3. Os 
bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação, o qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio 
documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, e na forma 
estabelecida neste Termo de Referência;  
11.2.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;  
11.2.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 
do contrato.  
 
12. DO PAGAMENTO  
12.1 O pagamento será efetuado referente ao fornecimento executado, após a 
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o 
Sistema de Seguridade Social, a apresentação das Certidões Negativas de Débitos 
com a Previdência Social e o FGTS, CNDT (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas) no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA 
FISCAL DE FORNECIMENTO, devidamente atestada pelo setor competente. Será 
verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante 
apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com 
efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
Apresentando ainda comprovante de pagamento da GPS (Guia da Previdência 
Social), GFIP (Guia de Pagamento do FGTS) e Informação Previdenciária, e a relação 
dos funcionários constante da SEFIP que estão prestando serviço à Prefeitura 
Municipal de Anapurus/MA. 
12.2 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da 
estipulada neste Termo, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou 
mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 
instrumento e indenização pelos danos decorrentes;  
12.3 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em 
situação irregular perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo 
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de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme item12.1; 12.4 As Notas Fiscais 
deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento; 12.5 As notas 
fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA.  
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
13.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da(s) vencedora(s), afora 
outras não previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, e que 
por lei couberem:  
13.2 Zelar pela padronização e qualidade do objeto fornecido, empregando matérias 
primas condizentes com as necessidades de uso do produto e que proporcionem 
longa durabilidade;  
13.3 Entregar os itens solicitados de acordo com as especificações e condições 
constantes neste termo de referência e no prazo determinado;  
13.4 Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, 
sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;  
13.5 Apresentar ao CONTRATANTE a nota fiscal contendo descrição dos 
fornecimentos entregues, juntamente com as certidões negativas pertinentes a 
empresa;  
13.6 Pagar os salários dos seus funcionários e demais verbas que venham a decorrer 
do cumprimento do objeto deste termo;  
13.7 Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE; 
13.8 Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem 
ao Patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ação ou omissão culposa 
ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e 
assumindo o ônus decorrente;  
13.9 Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação 
vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no 
que diz respeito aos seus empregados;  
13.10 A CONTRATADA deverá manter durante o fornecimento do objeto, as mesmas 
condições de habilitação;  
13.11 Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou 
observada no cumprimento das obrigações assumidas;  
13.12 Em caso de devolução ou extravio do (s) objeto (os), a CONTRATADA será 
responsável pelo pagamento de fretes, seguros e tributos, se ocorrerem;  
13.13 Responsabilizar-se integralmente pelos produtos fornecidos, nos termos da 
legislação vigente.  
13.14 Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados aos produtos 
fornecidos.  
13.15 Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer 
qualquer fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações 
técnicas, sem ônus para o CONTRATANTE, ficando certo que, em nenhuma hipótese, 
a falta de fiscalização eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades.  
13.16 A Contratada antes de fornecer o objeto licitado, deverá, caso seja solicitado, 
apresentar amostra na Prefeitura Municipal de Anapurus/MA;  
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13.17 Quaisquer atrasos na execução das obrigações assumidas deverão 
obrigatoriamente constar de justificativa protocolada na Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA, dirigida à autoridade competente, até o 5º (quinto) dia útil anterior 
à data prevista, os motivos que venham a impossibilitar o seu fiel cumprimento; 
13.18 A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento do objeto solicitado, até 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme o disposto 
no artigo 65 da lei federal 8.666/93 e alterações.  
 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
14.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo(s) empregado(s) da CONTRATADA, visando à boa execução da entrega dos 
fornecimentos;  
14.2 Fiscalizar a entrega, podendo a CONTRATANTE rejeitá-lo integralmente ou em 
parte, caso esteja em desacordo com a especificação apresentada neste Termo de 
Referência;  
14.3 Proporcionar todas as facilidades necessárias à CONTRATADA, inclusive 
comunicando por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração 
e endereço, bem como, qualquer ocorrência relacionada à entrega do objeto;  
14.4 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados, ainda que 
vinculados à execução do presente contrato; A partir da assinatura do contrato, a 
CONTRATADA se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, 
sujeitando-se inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas 
cláusulas;  
14.6 Os preços propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) e 
qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Termo de 
Referência.  
 
15. DA FISCALIZAÇÃO  
15.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração; 
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;  
15.3. A fiscalização da CONTRATANTE fará o possível para que a CONTRATADA não 
execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas; 
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15.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  
15.5. Aplicam-se, subsidiariamente a este item as disposições constantes da seção 
IV, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/93.  
 
16. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  
16.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser 
celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou 
parcial dos fornecimentos e as penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 
10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as 
seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o 
contraditório: 
16.1.1 Advertência;  
16.1.2 Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso 
de atraso de até 05 (cinco) dias para a execução dos fornecimentos a contar do prazo 
estipulado em cada ordem de serviços ou documento equivalente emitida, ou 
descumprimento de qualquer obrigação assumida;  
16.1.3 Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de 
recusa injustificada para o recebimento da ordem de fornecimento;  
16.2 As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são 
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;  
16.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, 
devidamente comprovado, a critério da Secretaria Municipal de Educação;  
 
18. DA ADJUDICAÇÃO  
18.1 Por item. 
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ANEXO II 

 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº ___/2023 
 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
 
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação 
Pregão, na Forma Eletrônica nº ___/2023 acatando todas as estipulações consignadas 
no respectivo Edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
 NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

 ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 
   CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente  licitação. 
 
PRAZO DE GARANTIA 
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do 
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.  
 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer 
que incidam sobre a contratação. 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
LOCAL E DATA 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO III 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2023 
 
DECLARAÇÃO 
(Nome da Empresa) 
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, 
sediada. 
 
(Endereço Completo) 
 
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela 
Prefeitura Municipal de ________, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
(Local e Data) 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO 

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00 

 

__________________________________________________________________ 

 

ANEXO IV 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2023 
 
DECLARAÇÃO 
(Nome da Empresa) 
 
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, 
sediada 
 
(Endereço Completo) 
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores 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) 
anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao 
art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 
(Local e Data) 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.  
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
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ANEXO V 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2023 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa 
ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 
 
(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade 
de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 
123/2006 
 
 
_______________________________________________________________________ 

Local e data 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO VI 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2023 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do 
Pregão...............................da Prefeitura Municipal de _______, que a 
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas 
as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos 
do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  
 
 
 
Local e data: 
 
 
 
Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO VII 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2023 
 
 

DECLARAÇÃO 
(Razão Social)  _________________________________________________________ 
 
CNPJ/MF Nº __________________________________________________  
  
Sediada________________________________________________________________ 
 
(Endereço Completo) 
 
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento 
licitatório sob a modalidade _______________nº_______, instaurada pelo Município 
de _________, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional 
empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da 
Administração Municipal. 
 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
Data _______ 
 
Local________________ 
 
Nome do declarante _________________ 
 
RG____________________ 
 
CPF___________________ 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/PE/____/2023-SRP. 
 
          Por este instrumento, o  MUNICÍPIO DE Anapurus/MA, através da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANAPURUS – PMA/MA, sediada na Av. João Francisco Monteles, n° 
2001, Centro, Anapurus-MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 
representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº 
......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., 
inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que 
consta no Processo nº ..............................  , considerando o julgamento da licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº ____/2022-SRP e do PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º _______/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: 
 
Cláusula Primeira: Do objeto 
 
O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a _________, de acordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência do edital da licitação PREGÃO 
ELETRONICO Nº ___/2023-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. 
 
Cláusula Segunda: Da vigência da Ata de Registro de Preços e das Adesões 
 
A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA. 
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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 do fornecimento do objeto, em igualdade de condições. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, 
por órgão ou entidade solicitante, a 50% por cento dos quantitativos dos itens 
registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, 
na totalidade, dobro do valor de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
Cláusula Terceira: Da gerência da presente Ata de Registro de Preços  
 
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. 
 
Parágrafo Único: 
 
É facultado a Prefeitura 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). 
 
Cláusula Quarta: Dos preços, especificações e quantitativos 
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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 DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

 
MARCA 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUAN 

TIDAD 

E 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1       

...       

     
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. 
 
Cláusula Quinta: Da Revisão dos Preços 
 
Os valores registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses. 
 
A revisão dos valores 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. 
 
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. 
 
Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar o fornecimento pelo 
preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente. 
  
Cláusula Sexta: Do Cancelamento do Registro de Preços 
A empresa terá seu registro cancelado quando: 
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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; 
 
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. 
Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento 
ocorrerá mediante determinação da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. 
  
Cláusula Sétima: Dos Ilícitos Penais 
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
Cláusula Oitava: Do Contrato 
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. 
Parágrafo Único: 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Cláusula Nona: Disposições Gerais 
A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela empresa, das condições 
estabelecidas no edital de licitação e seus anexos. 
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. 
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 ........... 
 
 
_________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 
_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS. 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº ____/2023/PMA 
PROC. ADM. Nº _______/2022. 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 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 – 
PMA/MA, sediada na .................., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, 
neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela 
Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... 
de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que 
consta no Processo nº ..............................   RESOLVEM celebrar o presente Contrato 
decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº. ___/2022 - CPL/PMA 
e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º ________/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 de Contrato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 

QUAN 

TIDAD 

E 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1       

...       
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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 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será aquele fixado no termo de 

referência, com início na data de _____/_____/___encerrando em _____/_____/_____, 

prorrogável na forma do art. 57 §1°, da lei federal 8.666/93. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 
3.2 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. 
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: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
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; 
5.2 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 
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certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do 
Estado e do Município. 
5.3 Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora 
deverá manter as mesmas condições de habilitação; 
5.4 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;  
5.5 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. 
5.6 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.  
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
6.2 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. 
6.3 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 O objeto deverá ser entregue conforme ordem de fornecimento que será emitida 
pela CONTRATANTE.  
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, na forma estabelecida no Decreto Municipal. 
 
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 
10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 2002, a Contratada que: 
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10.1.1 Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
10.1.3 Fraudar na execução do contrato; 
10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 
10.1.5 Cometer fraude fiscal; 
10.1.6 Não mantiver a proposta. 
10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
10.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 
10.3 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; 
10.3.1 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 
10.3.2 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
10.3.3 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;  
10.3.4 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; 
10.3.5 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; 
10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
a Contratada que: 
10.4.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
10.4.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
10.4.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
10.5 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. 
10.6 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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10.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio 
da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. 
 
11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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, assegurado-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 Subcontratar. 
 
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 
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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. 
 
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 


