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ESI ADO DO MAUANIIAO
PRi:rE!TrUA MIíMCíPAI. DK lU ritici pivma
CNPJ VD1.6I2.525/Ü00I-40
Rua São Raimundo, n" 01, CRP: 65.393-000, Centro - Biiriticiipu/MA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 30 de maio de 2022, procedeu-se a abertura do processo
administrativo

3005003/2022, que tem por objeto o Registro de

Preços para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada
(s) na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e
lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias
Municipais do Município de Buriticupu/MA. Com este fim e para
constar, eu. Midian da Silva Moraes, nomeada pela Portaria
Municipal n'’145/2021, lavrei o presente termo que vai por mim
assinado.

Buriticupu/MA, 30 de maio de 2022.
í
W//ÍRÍ da òilva vwes
Cheíe da Divisào de Arquivo,
Conservação de Documenlos e Protocolo
-ponana nM45/2021 ● SEMAPLAN

Midian da Silva Moraes
Setor de Protocolo.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua São Raimundo, n°0I, CEP: 65.393-000, Centro - BuritIcupu/MA
Memorando
Buriticupu - MA,30 de maio de 2022.

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
*N

Senhor Ordenador.
Venho por meio deste, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providências necessárias
abertura
de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores da Lei Federal n° 10.520/02. Lei Fedepara a
ral if. 8.666/93 e demais normas pertinentes ao objeto.
Solicito a abertura de processo licitatório para futura contratação de empresa (s) especializada
(s) na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para aten
der as necessidades da secretaria municipal de admiwNtração e planejamento do município de Buriticupu - MA,em acordo com a demanda anexa:

/ /

L
EITAS SILVA

VANDECLEBE

Secretário Municipal de A ministração e Planejamento

VJ
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNP.I N° 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
OBJETO: FuUira contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços em limpeza,
conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades da secretaria municipal
de administração e planejamento do município de Buriticupu - MA.
ANEXO MEMORANDO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

01

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria.

Serviço

100

FONTE DE RECURSO
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do con
trato, conforme Art. 7°, §2*" do Decreto Federal n® 7.892/2013 e suas alterações conforme Decreto
Municipal n° 007/2021.

Buriticupu - MA, 30

,aio 2022.

VANDECLEBER Fl ÜEITAS SILVA
Secretário Municipal de Adnti tiistração e Planejamento
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ESTADO 1)0 MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N*'01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Memorando
Buriticupu/MA, 30 de maio de 2022.

O Chefe do Gabinete do Prefeito, na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR,
COMUNICA a quem possa interessar, a realização de processo licitatório para o Registro de Preços
para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços em
limpeza, consei*vação, higienizaçào e lavagem de veículos para atender as necessidades das
Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, mediante realização de licitação pública na
modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, conforme condições, especificações e
quantitativos a seguir.
ITEM

UNIDADE QUANTIDADE

DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com

01

aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar

Serviço

100

parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria..

Os Órgãos / Secretarias que tiverem a intenção de participar do referido Registro de
Preços, em obediência, deverão manifestar seu interesse de participação mediante o
encaminhamento ao Gabinete do Prefeito do Município de Buriticupu - MA, da sua Manifestação,
formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com objeto a ser licitado
contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes, antes da realização do
procedimento licitatório.

irAFONSO BARfes^í ATISTA
Chefe de Gabifiete do Prefeito

4

-B
IVoc.
FIs. ■

2022

È
10-11-1994

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PESCA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Av. São Raimundo, s/n", CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Memorando
Buriticupu - MA,31 de maio de 2022.

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe De Gabinete Do Prefeito
Senhor Ordenador.
Venho por meio deste, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providências necessárias para
a abertura de Processo Licitatório. obedecendo aos rigores da Lei Federal rf 10.520/02, Lei Fede
ral n°. 8.666/93 e demais normas pertinentes ao objeto.
Solicito a abertura de processo licitatório para futura contratação de empresa especializada
na prestação de ser\dços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para aten
der as necessidades desta Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Agropecuária e Abasteci
mento do Município de Buriticupu - MA,em acordo com a demanda anexa:

I

Atencjfosamente,

ar:<
Secretário Municipal de Xgrieul
litros

Almei

ima

ifl^sca. Agropecuária e Abastecimento
Liitto

Secretóno Municipal de AgricutUira.
Pesca,Pecuária e Abastecimento
Portaria 006/2021
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PESCA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Av. São Raimundo, s/n®, CEP:65.393-000, Centro - Buríticupu/MA
OBJETO: Futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, con
servação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades desta Secretaria Muni
cipal de Agricultura, Pesca, Agropecuária e Abastecimento do município de Buriticupu - MA.
ANEXO MEMORANDO

ITEM

01

02

03

UNIDADE QUANTIDADE

DESCRIÇÃO
Lavagem de máquina tipo Trator. Limpeza geral com lubrificação
- limpeza da parte externa e limpeza da parte interna, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna do veículo de forma detaIhada. e lubrificar.
Lavagem de máquina tipo Patrol. Limpeza gera! com lubrificação
limpeza da parte externa e limpeza da parle interna, limpeza de
painéis e outras partes da parle interna do veículo de forma detaIhada, e lubrificar.
Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

160

Serviço

35

Serviço

100

FONTE DE RECURSO
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do
contrato, conforme Art. T, §2“ do Decreto Federal rf 7.892/2013 e suas alterações conforme De
creto Municipal n’’ 007/2021.

Buriticupu - MA,isl de r irrdé 2022<'

MarcdsAlmei

una

Secretário Municipal de Agricultur;^.<^sca, Agropecuária e Abastecimento
{ Marcos^meida Uma
MreMrtSlriunicipsl deAgricuUufa.
Pesca. Pecuàfia e Abastecimento
Portaria 006/2021
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO,E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Rua Nível Médio, s/n% CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Memorando
Buriticupu - MA,31 de maio de 2022.

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe De Gabinete Do Prefeito
Senhor Ordenador.
Venho por meio deste, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providências necessárias para
a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores da Lei Federal n° 10.520/02, Lei Fede
ral n°. 8.666/93 e demais normas peitinentes ao objeto.
Solicito a abertura de processo licitatório para futura contratação de empresa especializada
na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para aten
der as necessidades desta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, trabalho, e Economia
Solidária do município de Buriticupu - MA,em acordo com a demanda anexa:

Atenciosamente,

Euzílene Gonçalves Lopes da Silva
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, trabalho, e Economia Solidária
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITDRA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO,E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Rua Nível Médio, s/n”, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
OBJETO: Futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza,
conservação, higienização c lavagem de veículos para atender as necessidades desta Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, trabalho, e Economia Solidária do município de Buriticupu
-MA.
ANEXO MEMORANDO
ITEM
01

UNIDADE QUANTIDADE
DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar paite interna, secar e
190
Serviço
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

02

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com aplica
ção de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

60

03

Lavagem de veículo tipo caminhão. Ducha com aplicação de pro
duto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e pas
sar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

200

FONTE DE RECURSO
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do
contrato, conforme Art. T, §2" do Decreto Federal n*" 7.892/2013 e suas alterações conforme De
creto Municipal n” 007/2021.

Buriticupu - MA,31 de maio de 2022.

Euzilene Gon'

es Lopes da Silva
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, trabalho, e Economia Solidária
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Santa Maria, s/n", CEP: 65.393-000, Bairro Terra Bela - Buriticupu/MA

Memorando
Buriticupu - MA, 31 de maio de 2022.

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe De Gabinete Do Prefeito
Senhor Ordenador.
Venho por meio deste, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providências necessárias para
a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores da Lei Federal n" 10.520/02, Lei Fede
ral n®. 8.666/93 e demais normas pertinentes ao objeto.
Solicito a abertura de processo licitatório para futura contratação de empresa especializada
na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para aten
der as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde do município de Buriticupu - MA, em
acordo com a demanda anexa:

Atenciosamente,

[
Eduardo Jorge de 'a 'valho Guilhon Rosa
Secretário Mtlinfcçipal d.e Saúde
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N* 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Santa Maria, s/n”, CEP: 65.393-000, Bairro Terra Bela - Buriticupu/MA
OBJETO: Futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza,
conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades desta Secretaria
Municipal de Saúde do município de Buríticupu - MA.
ANEXO MEMORANDO
ITEM
01

02

03

04

05

06

07

08

UNIDADE QUANTIDADE
DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar paite interna, secar e
460
Serviço
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com apli
cação de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte inter
na, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo Fiat strada tipo (ambulância). Ducha
com aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veiculo tipo Motocicleta. Ducha simples - limpeza
detalhada da parte externa, seca, passar pretinho nos pneus.
Lavagem de veículo tipo Renaut tipo Van (Ambulância). Ducha
com aplicação de produto -- limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com apli
cação de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte inter
na, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo Van sprinter. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo van sprinter (Ambulância). Ducha com
aplicação dc produto - limpeza da parte externa e aspirar parte
interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

360

Serviço

110

Serviço

130

Serviço

60

Serviço

120

Serviço

120

Serviço

120

FONTE DE RECURSO
As despesas decorrentes desta licitação coirerão por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do
contrato, conforme Art. T, §2® do Decreto Federal n° 7.892/2013 e suas alterações conforme De
creto Municipal n” 007/2021.

Buriticupu - MA,31 de maio de 2022.

r
Eduardo Jorge de _ árvalho Guilhon Rosa
Secretário MuVicipal de Saúde
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Rua Nível Superior, n° 318, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Memorando
Burilicupu - MA, 01 de junho de 2022.

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe De Gabinete Do Prefeito
Senhor Ordenador.
Venho por meio deste, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providências ne
cessárias para a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores da Lei Federal n°
10.520/02. Lei Federal n°. 8.666/93 e demais nonnas pertinentes ao objeto.
Solicito a abertura de processo licitatório para futura contratação de empresa especializada
na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para aten
der as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do município de Buriticupu
- MA, em acordo com a demanda anexa:

Atenciosamente.

Josia»-4;^gTÍyá Cns^
Secretário Municipal de Obras^^rbanismo
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N” 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Rua Nível Superior, n" 318,CEP: 65.393-000, Centro - BurItIcupu/MA
OBJETO: Futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza,
conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades desta Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo do município de Buriticupu - MA.
ANEXO MEMORANDO
ITEM

DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

UNIDADE QUANTIDADE

Serviço

100

Serviço

35

Serviço

35

Lavagem de máquina tipo BOB CAT. Limpeza gera! com lubrifi
cação - limpeza da parte externa e limpeza da parte interna, limpe
za de painéis e outras partes da parte interna do veículo de forma

Serviço

30

detalhada, e lubrificar.
Lavagem de máquina tipo RETROESCAVADEIRA. Limpeza
geral com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da
parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do
veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

20

Lavagem de máquina tipo Máquina tipo PA CARREGADEIRA.
Limpeza geral com lubrificação — limpeza da parte extema e lim
peza da parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte
interna do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

80

Lavagem de máquina tipo TRATOR DE ESTEIRA. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte extema e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veí

Serviço

15

Serviço

20

09

Lavagem de veículo tipo Caminhão basculante truck. Limpeza
geral com lubrificação ~ limpeza da parte extema e limpeza da
parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do
veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

200

10

Lavagem de veículo tipo CAMINHÃO PIPA. Limpeza geral com
lubrificação — limpeza da parte extema e limpeza da parte interna,
limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

30

01

02

03

Lavagem de veiculo tipo Caminhão. Ducha com aplicação de pro
duto - limpeza da parte externa e aspirar parle interna, secar e pas
sar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de máquina tipo Patrol. Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte externa e limpeza da parte interna, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna do veículo de forma deta
lhada, e lubrificar.

04

05

06

07

culo de forma detalhada, e lubrificar.

08

Lavagem de máquina tipo Trator de Pneus, 4X4. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veí
culo de forma detalhada, e lubrificar.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Rua Nível Superior, n® 318, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Lavagem de máquina tipo ROLO compactador. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte interna,
limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

30

FONTE DE RECURSO
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do
contrato, conforme Art. 7*^, §2° do Decreto Federal n° 7.892/2013 e suas alterações conforme De
creto Municipal n® 007/2021.

Buriticupu - MA,01 de junho de 2022.

1

2c
va

Secretário Munici^SmeÕbraíí^ Urbanismo
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40

¥

s

Rua das Margaridas, n“ 32, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Memorando
Buriticupu - MA,01 de junho de 2022.

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Senhor Ordenador.

Venho por meio deste, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providências ne
cessárias para a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores da Lei Federal n°
10.520/02, Lei Federal n°. 8.666/93 e demais normas pertinentes ao objeto.
Solicito a abertura de processo licitatório para futura contratação de empresa especiali
zada na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienizaçào e lavagem de veículos para
atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte no Município de Buriticupu - MA.em acordo com a demanda anexa:

Atenciosamente,

Carlos Elói Soares Costa
Diretor Municipal de Tráfego
Portaria n° 006/2021

' '
- BURITIÇUPU-MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua das Margaridas, n" 32, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
OBJETO: Futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, con
servação. higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades desta Secretaria Muni
cipal de Trânsito e Transporte no Município de Buriticupu - MA.
ANEXO MEMORANDO
ITEM

UNIDADE QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

120

02

Lavagem de veículo tipo Caminhão Compactador. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veí
culo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

60

FONTE DE RECURSO
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do
contrato, conforme Art. T, §2° do Decreto Federal n“ 7.892/2013 e suas alterações conforme De
creto Municipal n° 007/2021.

Buriticupu-MA, 01 de junho de 2022.

j-

T /V'

Carlos Elói Soares Costa
Diretor Municipal de Tráfego
Portaria n° 006/2021

I

i
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Castelo Branco, s/n", CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

Memorando
Buriticupu - MA,01 de junho de 2022.

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe De Gabinete Do Prefeito
Senhor Ordenador.
Venho por meio deste, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providências necessárias para
a abertura de Processo Licitatório. obedecendo aos rigores da Lei Federal n"* 10.520/02, Lei Fede
ral n°. 8.666/93 e demais normas pertinentes ao objeto.
Solicito a abertura de processo licitatório para futura contratação de empresa especializada
na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para aten
der as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação do município de Buriticupu - MA,em
acordo com a demanda anexa;

Atenciosamente,

t

Sa

So'

rres

Secretárial^unicipal de Educação

UM1-<9»4
Proc.
ESTADO DO MARANHÃO
Fls.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
Rub.
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Castelo Branco, s/n", CEP: 65.393-000, Centro - BurIticupu/MA

¥

m

OBJETO: Futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, con
servação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades desta Secretaria Muni
cipal de Educação do município de Buriticupu - MA.
ANEXO MEMORANDO
ITEM
01

02

03

DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte intenia. secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo Caminhão. Ducha com aplicação de pro
duto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo Micro Ônibus. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

UNIDADE QUANTIDADE
Serviço

200

Ser\'iço

120

Serviço

120

04

Lavagem de veículo tipo Motocicleta. Ducha simples — limpeza
detalhada da parte externa, seca, passar pretinho nos pneus.

Serviço

130

05

Lavagem de veículo tipo Ônibus. Ducha com aplicação de produto
- limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

160

FONTE DE RECURSO
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçarnento
Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do
contraio, conforme Arí. 7°, §2° do Decreto Federal n“ 7.892/2013 e suas alterações conforme De
creto Municipal n° 007/2021.

Buriticupu-MA,01 dejunho de 2022.

Sáil^ SousaTorres
Secretária Municipal de Educação

1

- BUHITIC.UPLUWA
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10-11-1994

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

DESPACHO

Ao Senhor
Antônio Altemir de Souza Costa
Diretor do Departamento de Compras

Encaminho

solicitações

de

despesas

das

Secretarias

Municipais

de

Administração e Planejamento. Saúde, Desenvolvimento Social trabalho, e Economia
Solidária, Agricultura. Pesca, Agropecuária e Abastecimento, Trânsito e transporte, Obras e
Urbanismo e Educação de Buriticupu/MA, para que seja realizada a pesquisas de preços com
vistas à realização de procedimento licitatório para o Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços em limpeza,
conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias
em anexo.
Municipais do Município de Buriticupu/MA, conforme segue
Buriticupu/MA,02 de junho de 2022.

Atenàosamente,

J
STA
AFONSO BA
Chefe de Gab mete do Pre 'eito

B

Proc.
FIs.
Rub.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n” 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada(s)
na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para
atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA.
UNIDADE QUANTIDADE

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Lavagem de veículo tipo caminhonete. Ducha com
aplicação de produto ~ limpeza da parte externa e
aspirar parte interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.

Serviço

1.170

2

Lavagem de veículo tipo caminhão. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e
aspirar parte interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.

Serviço

355

Lavagem de veículo tipo caminhão compactador.
Limpeza geral com lubrificação — limpeza da parte
externa e limpeza da parte interna, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de forma
detalhada, e lubrificar.

Serviço

60

4

Lavagem de veículo tipo de passeio com 4 (quatro)
portas. Ducha com aplicação de produto - limpeza da
parte externa e aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

640

5

Lavagem de veículo tipo fiat strada tipo (ambulância).
Ducha com aplicação de produto — limpeza da parte
externa e aspirar parte interna, secar e passar pretinho
nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

110

6

Lavagem de veículo tipo micro ônibus. Ducha com
externa e
aplicação de produto - limpeza da parte
aspirar parte interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.

Serviço

120

7

Lavagem de veículo tipo motocicleta. Ducha simples
- limpeza detalhada da parte externa, seca, passar
pretinho nos pneus.

Serviço

260

8

Lavagem de veículo tipo ônibus. Ducha com
externa e
aplicação de produto — limpeza da parte
aspirar parte interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.

Serviço

160

BUEITICUPU:WA

Proc-SOD^OáFIs.
Rub
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

9

Lavagem de máquina tipo Patrol. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da
parte interna, limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veículo de forma detalhada, e
lubrificar.

Serviço

70

10

Lavagem de veículo renaut tipo Van (Ambulância).
Ducha com aplicação de produto - limpeza da parte
externa e aspirar parte interna, secar e passar pretinho
nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

60

Serviço

120

Serviço

120

11

12

13

Lavagem de veículo tipo van sprinter. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e
aspirar parte interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo van sprinter (Ambulância).
Ducha com aplicação de produto - limpeza da parte
externa e aspirar parte interna, secar e passar pretinho
nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de máquina tipo trator. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da
parte interna, limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veículo de forma detalhada, e

Serviço

160

lubrificar.

14

Lavagem de máquina tipo BOB CAT. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza
da parte interna, limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veículo de forma detalhada, e

Serviço

30

lubrificar.

15

Lavagem de máquina tipo RETROESCAVADEIRA.
limpeza da parte
Limpeza geral com lubrificação
externa e limpeza da parte interna, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de forma

Serviço

20

detalhada, e lubrificar.

16

Lavagem de máquina tipo Máquina tipo PA
CARREGADEIRA. Limpeza geral com lubrificação
- limpeza da parte externa e limpeza da parte interna,
limpeza de painéis e outras partes da parte interna do

Serviço

80

veículo de forma detalhada, e lubrificar.

17

Lavagem de máquina TRATOR DE ESTEIRA.
Limpeza geral com lubrificação — limpeza da parte
externa e limpeza da parte intenia, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de forma
detalhada, e lubrificar.

Serviço

15

2022
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2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612,525/0001-40
Rua São Raimundo, n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Lavagem de máquina tipo Trator de Pneus, 4X4.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da parte
externa e limpeza da parte interna, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de forma
detalhada, e lubrificar.

Serviço

20

19

Lavagem de veículo tipo caminhão basculante truck.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da parte
externa e limpeza da parte interna, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de forma
detalhada, e lubrificar.

Serviço

200

20

Lavagem de veículo tipo CAMINHÃO PIPA.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da parte
externa e limpeza da parte interna, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de forma
detalhada, e lubrificar.

Serviço

30

21

Lavagem de máquina tipo ROLO compactador.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da parte
externa e limpeza da parte interna, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de forma
detalhada, e lubrificar.

Serviço

30

Buriticupu/MA,02 de junho de 2022.

Atencibsamente,

AT[STA
AFONSO BA
Chefe de GabJnete do Pre éito
OrdenadoT de Despesi
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/000L40
Rua Sâo Raimundo, n” 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
DESPACHO

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Em resposta à solicitação do Gabinete do Prefeito, para realização de
pesquisas de preços referente ao Registro de Preços para futura e eventual contratação
de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços em limpeza, conservação,
higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias
Municipais do Município de Buriticupu/MA, estamos encaminhando em anexo,
relatório de pesquisa de preços com seu respectivo mapa de apuração realizada através
do Sistema do Banco de Preços.

Burilicupu (MA),em 03 de junho de 2022.

Antônio Alt^r
Diretor do Dep^
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Relatório de Cotação: LAVAGEM DE VEÍCULOS
Pesquisa realizada entre 02/06/2022 10:47:41 e 02/06/2022 16:54:15

Em conformicade cem a Instrução Ncrmaiiva

65 dc 07 do Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Médio Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Cenfome /nsifijçâoNormâtiM

oí àeO^àe Jnfíx; cic 2021.

A' ffcsoit:s3dcf.vsçossei\ ●nate.''s!iz<Kk) an (heu/^^sn/OQue -MmsréíNC VMéiodo;r>alar}át!CJ3p:!cacfopa,'Bô

dcfnrâoao /3Hxcs(ir;in<3o.'

Preço
liem

Quantidade

Preços

:) lavaue

3) lavage'^ de veiculo camnhac compactado'
4i l.ivago

de veículo iioo de passeio

5j I jvaüe'*' de veiculo fiai c.rada a''‘3utância

8) lavage"" dc veiculo tioo ônibus
9) lavage"^ de maqu na tipo patrol
10) lavagem de veicjlo 'enouit vaii tipo ambulã'!cis
11) lavagem ce vf;icuio t IX^ vnii sprinte-r
1'?) veículo Tipo vnn sprntcr ambulância
3' lavagem ce máquina ti|X) trato'
'r.'i lavegem ce máquiru 'jixj beb ca:
I ú; lavagem ce mánuina :itx> retroescavade ra
tV; l-ivegem ce rnartura pa carregado ra
1T) lavagem ce máquina upo IratO' de esleira
'.8; lavr.gem ce maquina trator de pneu-s r.y/i
■91 iavageiTue veiculo cam nhão í.asouiante ti>.ck
201 lavnqcm ce veiculo- po comi-hác pipa
21} lavagem ce máquina upo rolo compac.tador

PS 78,87

n$ 92.277.9C

A

355 Seiviços

l6;i2S(un:i

RS 'F,;í2fc

R$ õ/-t:S3, i'5

3

60 Serviços

RS198,:i3(un)

R$'98,:H8

P$ 11.890,80

3

640 Serviços

RS£2.1?{un)

PS 02,17

R$ 33.388,89

5

1 ' C Servipou

RS 83,87 (un)

RS 83,37

HS?.22£,7C

120 Serviços

f-13 170,1 7 {un)

RS ' 70,17

RS 20.420,40

3

260 Serviços

R.S 21,50 (un)

RS21.5D

R$ 5.590,00

3

160 Serviços

RS 21 /,67 (un)

RS 217,67

RS 34.827,20

3

70 Serviços

RS 304,95 {un}

RS 304,95

RS 21,340.50

3

60 Seiviços

RS 74.78 (un)

RS 74,78

RS 4.486,30

3

120 Serviços

n$ 90,85 (un)

RS 90,35

RS 1C.902.0C

3

12Ü Serviços

RS 81,67 (un)

PS 81,67

RS 9.800.40

5

160 Serviços

RS 123,34 (un)

R$ '23,34

R$ 19,734,40

4

30 Serviços

RS 116.30 (un)

RS

1630

RS 3.489,00

o

20 Serviços

RS 183,51 (un)

RS

83,51

riS 3,670.20

,1

80 Serviços

RS 212."fi(un)

RS 212,78

P.S '7.022.40

O

15 Serviços

RS 355,28 (un)

R$ 35ii,28

RS 5.329,20

j

20 Serviços

RS 163,00 (un)

KS 163.03

RS 3.253.0C

4

2''i0 Serviços

RS 157,25 (un)

R$'57.25

n?31.45'3,3C

●f;

RS 4. n 7,50
RS 6.191,40

4

30 Serviços

RS 15 7,25 (un)

RS 'õ/,

4

30 Serviços

RS 206,38 (un)

RS 206,38

Valor Global:

Hir^iS
^
^

Toiai

Calculado

n$ 78,87 (un)

f>) lavnge-" de veículo m cro ònih-s
7) lavage*" de veiculo tiou motoc deta

rstimado

Cslimado

Perceniua!

1 170 Serviços

de veiculo noo ca minhonete

lovütio"' do veículo tÍD(' ':a'^inhào

Preço

Relatório gerado nodia 02/06/2022 20:04:19 (IP; 191.7,2.222)
, u
í-i r->ic.>(vnA«i,DDKi-»D ov
if-icnoyíH
Código Validação: í542hrsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgímud5QDrkGF%2bg fnvoSleCOS9XMfMhRPN2RvPYgeeejcisg /o3d
httD://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutentlddade?
^oken=f542hrsy1sFm%252fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvoSl eCOG9X^«MhRPN2RvPYgeee]as9^253d

R$ 406.983,35
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Item 1; lavagem de veículo tipo caminhonete
Preço Estimado: RS 78.67(un)

PercCTitual: ●

Preço Estimado Calojlado: RS 78^7

Quantidade

Descrição

1.‘7C Serviços

lavegem de veiculo t po caminhonete

Média dos Preços Obtidos: RS 78.87
Observação

/l.OO

Preço(Compras Governainenlais) 1. Mediana das Propostas Pinais
inr :A,i r,"i‘ai^(yod'^n-'CíeJi.'hoiP2Gi'l
Ói cjão. GCVERNC DO ESTADO DE RONDOMA
CÀMA-'A DE VEPEAD('RES JG MUNICÍPIO DE JAHJ - CIvU
Objeto Pegislio Oe Pieços para futura e eventual CQMRATaÇÃO DF HvlPRFSA
LS-^ECIÁLIZAJA NA -N-íES ( AÇÃO Db SERVIÇCS UE LAVAGEM üz VEÍCULOS E
POLIMLNíO íiias descí gòes ;lcs iters pievaleceião as contidas -o lennode
liefeienda ■ Anexo 01 do EcitalV
Desr;rii;ãü. Lavagem de Veiculo Automotivo -1 AVAGFP' SIMPLES; lavageui da oanocena
com xampj automotivo, ospiração completa no rter or co vecuic. Ii'^peza do
rjdiiiel e lavagem inleina des paia-lamas.{Camiiil'onete)
CatScr 1Sr.44 ■ I AVAGFM 0" VEICU ü AU"OMÜTIVC

Data: '1/00/2022 09:10
Modalidade. Pisgao l-.lel'6nico
SRP ●●-.IM
Identificação; N' Pregáo72Ü22 / JASi;'92b/4l
Lote/llern. '/I
Ata. ünkAta
Fonle vvvvw.rompro<igovorn.'.ine"tais.90v.
br
Quantidade

'2

Unidade. UNIDADE
UF RO
ONP.I

Razao Social do Fornecedor

●7.14-.272/00Ü1-04

M JCSEFI CCiALTDA

Valor da Proposta Finai
R$7‘.0C

● VENCEDOR"

RS Hn.60
Preço (Compras Governamentais) 2. Mediana das Propostas Finais
,iK ;An 5‘'í;jl\6.‘ydrú7jcfJi;h;:it‘202-

Orgão' PREFEITURA r/UNIClPAi DF =’AU1 A ^HFITAS PR
Objeio Registro de preço para íuiura e eventual contratação de umpresa Espec alizada
cm Prestação ce .Serviços de h gicrização e lavagem de veículos Icvc-s e inosados
para a iTianutençàc ca Frota do M^nicipode Paula Fieitas/PR. ematerclimenio
as necessidades das Sec'etarias Solicitantes.
Descrição Lavagem dc Veículo Automotivo -1 avagem Completa em veículos leves sendo
p.nr:r: nterna asoiração de bancos, r.arpcTos oo intcr or dn veiculn irdus ve o do
oor:a malas e Imnpeza do pai-el. Parle externa, pmiura, caixa ce roca, ca^xa de at
e onceramento.

Data: D3.'05/2C2? 08 15
Modalidade: Piegão Elefônico
SHfT SIM
Idenlificaçlü. N'Pregão.322022

Ata: l.iokAta
Ponte: .v-vvv.uomprasgovencme-tjis.gov.
hr
Quantidade:

CatSer

13.S44 - LAVAGEM DE VEICULO AU'CiMOTIVO

UA3C.937753

I oie/ltem: ,-4

00

Unidade: UNID.ADF
ÜF: PR

CNP.)

Rüziio Sor;ial do Pornecedor

23.74t).b0//CüüM0
‘VENCEDOR'

PAdLO JÜLIO SIDOll MECANICA DE VEICJLOS

●/a7r,B.4io/a}üi-if)

MARGIO ANDRE FADU VU.AS BOAS - SERVIDOS

38.493.‘18/C001-1S

VANDERI Fl CRISTAt-JO FSNHAK 00092937964

Valor da Proposta Pinai
RS ÓO.DC

R3 85,6C

RS9I.8C

R$ 80,00
Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
iiK iA'i 5-'düíh05Jaü7de- :ÍKii'e.V.
órgão. IvlINIS' EHIC Dn ECONOMIA
SUP‘'LniNILNJ'lNCIA DL ADMINISIRAÇÃO ÜO M-

Data: DI/D4/2C22 00 OC
Modalidade Dispensa de Licitação
SRP: NÃO

f51VAíif¥l

r

Rdatórioqeradonodia02/06/202220:04:19(IP; 191.7.2.222)
«w
● ●
Código Vdidação: fS4Zhrsy1sFm%2tBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%2bgfn^»«QOb9XMMiRPN2RvPYgeee]cisg A3d
http://wwv.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
loken=f54ZhrsylsFm%252fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvoSleCOG9XMlwhRPNZRvPYgeeejasgA253d
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Olijcto' Goiitrntüçao ór sc.-a' çt' rk: lavr.rj(;m cos voiailos njtomolivcis prrtrrinontr*?; á
yRTb/AC

liicntificnção: ÜtRpensn Hc Lidtnçòo N*- 02022 /
UASÜ- Í7Ü3A4
Lotp/llem: /I

Descrição LAVAGLM üt VLICULO AU i OMO'IVO - lAVAGfcM GtRA. Dt VtíC JLO
rvU'OlvlOilVC. 'I!-’Ü CAMI-'1HOMÍL(1 200 Lr HONIltKi CABINLUUkLA
CatSer

Ata. N/A

13544 -1 AVAGFM O-VFICLLO AUTOMOTIVO

ronte: vvvvvv.comprasgovcncmc^tais.go»/.
bi

Qvjaritidade: fjO
Unidade: UNIDADT
UF; AO
ONP.J

Ra2ão Social do f orncccdor

4r),6?3.5i5/00Ül-Q7

GRU^OVIA.TDA

Valor da Proposta l-ina!
R$ FO.OC

busiticupu-^ía
Proc:-gQj5^y;
2022
FIs.
●Bub,

‘VrKCFOOR'

;ItéiTi 2; lavagem de veícülò tipo:camirihão
Percentual:-

Preço Estimado: RS,' 6325 (un)
Quantidade

Média dos Preços Obtidos: RS 165.25

Preço^timado Calculado: RS 163.25

Observação

Descrição
lavagem de vcicJo ;ipo oamrh;

Serviços

R$ 200,00

Preço (Compras Governarnenlais) 1 Mediana das Propostas Finais
.'IV

i 5‘'(!J.'^ô3dcC.

● J

'i

.'o:
Data: 01/04/2022 30.0C

Órgão- JNIVbnSlJAÜt hLDbRAL Jb 11AJÜBA
JNIVbIbSIJADb bbD.Ob 11 AJUbA/CAM^US I i ABIIU

Modalidade; Dispensa Je Licitação

Objeto Contralaçáo da ser^/iço cie lavagem e oigien zaçào interna e externa dos veículos
ciciais da Umseisidade -eceral ce llajubá ● Campus Kaorci
Do.scrição I AVACrM DF vr-IClJlO AUTOMOTIVO-LAVAGFM DF VFÍCUl O AUTOMOTIVOI AVAüFM SIWPl rs DF VFÍCUI.O CAMINHÃO -ORD CARüO MyO 2013/2013
CatSer 13544 - L/WACbM D£ VbICULO AU"':íMO [IVO

3RFT NÃO
lilentiticação: Dispensa de Licitacão
Ü.ASG; 158:61

13/2022/

Lole/llem; 3/1
Ata: N/A
Fonte: w,v-//.comprasgovename'tais.gov.
br
Quantidade: '2
Unidade: UNIDAüí
UF. MG
Valor da Proposta Finai

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

●ü,39g.D22/0C31-2C

I AVF CAR MIN.AS CCMFRCtO F SFRVICOS I TDA

R$ 200,00

‘VFNOFDOR'

RS 205,00
Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana ri as Propostas Finais
!n(. lAc 5''Jal''it’^de07ííeJ‘jlK'.dií2C2'

Data

Oigão GCV-RNC DO FRTADC DF RONDOt.lA
Piefeilura M jinc; pol de Jai. Roncionia

Modalidade: Pregão Flebônico
SRP: SIM

übjclo Registro De Preços. Para Futura e Fvcrti.al. CONTRATAQÁÍ) DF ,MPRFS/\
FS^FClAI I7ADA --jA PRFSTAÇÃÜ D” SFRVIÇOS DF 1 AVAGFM D" VFÍCU OS,

Idenlincação; N'‘^P!çqão.42022/ JASG.453:8/

MACUINAS F FQLIPAMFNTOS.

lote/ltem- 732
■ C..dVINIAU

Descrição Serviço bspecializado de Limpeza - LAVAiBEM SIMPLES
C:AÇAMR'> TRUC < 1 avegerri nr porte inrorna e externa do veiculo, renrando roda
a suem observada ra oint..ra. iitil znndo-se shampoo neutro e biodcgracável.
inclundo a pa

■0/02./2C22 391C

igem nas enire porta s, paia-chogues. priOus. a-os, telas, faróis.

at nçi'-do todos os pontos dr-sejados.

Ata: ünkAia
bonte; w'-v«v.comprosgovoname''tais.gov.
l»r
Quantidade: 40
Unidade. IINID-ADD

CatSer 2b194 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE JMi^EZA
UI -. RO

HíjâíiS

SP

Relatório gerado no dia 02/06/2022 20:04:19 (IP: 191.7.2.222)
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CMPJ

Razão Social do l-umecedor

■ / 14'.2/2/ÜOÜl-ü4

M JÜStriECIALILlA

Valor da Proposta hinal
205,00

- B ITICUPU-^A
Proc.2
,2022
F!s.

'VbKChJOH*

R$ 120.00

i’reço (Compras Covorriiimentais) 3: Mediana das 1’ropostas Pinais
,'IK iA-7 5'-'cfã ■,'v i'5 df: 07 dc Jt. ho dc 007 i
Data; :)2/03/2l)7?'3-3Ü

Órgâo' Tr bunal de Ji,sl!ça co Fs:crlo de “ooaníins

Modalidade: Precjao Elefònico

Objeto- Registi ar pregos v saudo a ●'utiira prestagão de servigos de lavaijet" e

SHP: SIM

"igion zacôri de.s veículos cio 1 'itiunal co Justiça do bsOrlo do Ircantins, 'Je
a'SO'cl() cuin especificações e ciuanlitades estabelecidas neste Termo cie
Hofcrcncia..

Idenliíicação N‘^Preqão42022 / JASG 925814
Lote/ltem' 4/23

Descrição Lavagem de veiculo automot vo - Lavage'" de Veículo Automciivcj

Ata. LiCikAtS

CatSer. 13544 - 1 AVAGTM f'" VTICül O AU"0M0TIV0

ronte. w.vvv.comprasgoveneme' lais.gov.
br
Quantidade; 30
Unidade: ' 'NiDAUh
UP. 10
Valor da Proposta rinal

CNPJ

Ra/ão Social do Tomecedor

23.0GO./60.0001-90

i lAGO R08P1RIO DA COS IA 02 /252ò0' 90

R$ lOO.OC

20.098.309,0001-40

MODA CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTÜ^

RS 103,00

'VfcKCbOOR ‘
?6,9;-)2.126/G031-3C
.895.680/C001-9I
33-134.861/0001-1 1

RS 120.00

FRAtSATA UVAJATO ITDA

RS 149,yC

hUMQE.RTO PCR:IRASLVA707c5662172

RS 150.0C

IIVANDRO GONCAl VbS MARNHO 03590285192

RS 128.00

Preço (Compras Governamentais) 4 Mediana das Propostas Finais
:i.:hcde2C0.nc.i\: 5"d3i/vii5de
Uala: 02/02/2022'3.30

Órgão. 11 bunal de-itstiça cü Lstado de ocaiuins

Modalidade

Objeto Reg.slrar preços v sando à -'utura prestação de serviços de lavagem e
-igien /ação ücs veículos do Tribunal ce Justiça do Fsla Jo do Tocantins, de
acO'do conic.speciliuaçôes equaiHicaJes estabelecidas n.esie Terrr;o de
Heíeréncia

Pregão FleLônico

SRP: SIM
Identificação: N'-‘PregáO'42022 / JASG 925814
Lole/llem: '2/12

Descrição I avagem dc veiculo automolivo - Lavagem dc Veículo Autornoti/o

Ata Li-Ok-Ata

CatScr 13544 - LAVAGEM DE VdiA. LO AU OMOIIVÜ

Fonte: -.vwA-.compmsgovename-tais.gov.
br
Quantidade: 15
Unidade: ÜNIDAóF

ur. TO
CMRJ

Hazáu Social do Pornccodor

23.'Jfcü.76a'0OÜl-9O
*VFNCE00R'

TIAGO RORFRTQ DA COSTA 0?726?o0190

?0.99e.309-9C01-40

MODA CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

26.962.12õ;0031-3C

PR.AÓAIALAVAJAIC LJDA

22.396.C-SO/COGl-91

HUMBERTO PEREIRA SLVA 707C6662172

33.134.861/CO01-11

FVANOftÜ GÜNCAIVFS MARINHO 0359Ü285192

Valor da Proposta Final
R$ 50,OC

RS 103.0C
H3 128.0C
RS 152,90
RS 170,00

V

I¥iv.!^jm
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Item 3: lavagem de veículo caminhão compactador
Percaitual;

Preço Estimado: RS 198.33(un)

f^eço Estímado Calculado: H$ 198,33

(juíintidiiria

Dcsorição

óO Se'viço&

lavaqe.'^ de veículo camnhãc compactador

Média dos Preços Obtidos: R$ 198.^
Observação

●' BURITjC
rroc. ^QO.
!*ls.
Kub.

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais
ir>c iA'i r}''(Í3 iN 6C<déü7ceJ'..l!C-de:^'0k"i

2022
R$ 2UO.OÜ

Cala; 3 l.'04.'2C?2 30 OC

Orgao. JNIVI RSI lADÍ hl Dl HAl DF11AJU15A
JNIVPRSI jADF FFD.n' |TAJUIWCA\1?US ITABIFiA

Modalidade Dispensa dc I loitaçàn
GRP: NÃO

Objeto. Contratação do serviço de lavaqem e oiqien zação mtema e externa dos veículos
ot ciais da Jmvers.dade "ecei al de iiajubá - Campus itaora
Descriçno. 1 AVAGFM DF VFICIJI O AUTOMÜTIVÜ ● 1 AVAGFM DF VFiCUl Al.TOMOTIVÜ:
I AVAGF'.1 GIMPl FG DF VFÍCUi O CAMINI lÃO "ORD CARGO 2490 ?m 3/2313

Identificação Dispensa de Licitação F® 10/2022 /
ÜASG Iba 61
lote/liem 3/1

CntGer. I3.S4-1 - LAVAi bM UbVbiCl LO AU "OMOl IVO

Ala

N/A

I nnto: a-,vw.comprasgover-ir.mo-tais.gov.
br
Quantidade: '2
Unidade. UNIDADC
UF; Mo
CNPJ

Razão Social do I ornecodor

■0,399.D22.'0C31-2C

LAVE CAR MINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Valor dü l’roposta t inal
RS 200.0C

●VFNCFDOR*

RS 206.no

Preço (Compras Governrimontai.s) 2 Mediana ri as Propostas Finais
/AT . -i.-; [i^cÍ3iNt.\uIc07ac.tl:odc2C'J'

ürqão üCVrRFC DO rSTADO DF RONrOF-IA

Dais: ●D/ü.?/?D22 :W1C

Preleilura Mume pal de Jar_ Rondòma

Modalidade: Pregão Elefónico

Objeto Registre Do Pinçes, Para Futura c Fvertiol. CtiNTRATAQÁÜ DF =M^RFSA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OE LAVAGEM DE VEÍCULOS.
MACUINÃS F FUUPAMFNTOS.

SHH. SIM
Ulentiticaçãu: N^Pft-gão 47022 / JASG 453" 8T
l.oíc/llcm. ‘/32

Descrição Serviço Especializado de Limpeza - LAVAGEM SIMPLES - CmMINI ^^0
(.AÇAMB/-. IHUS-v Lavagem oa parte inttrna c externa do veículo, rcrande toda

Ata: LiiikAta
Fonte; www.comprasgcvenuiiieMais.gov.
bi

a st/e ra observada na pintura, util zando-se shampoo neutro e biodegracávsl,
inclundn a passagem nas entre portas, para-choquos pneus, ams. telas, faróis,
at nqrdo todos os pontos deseiados.

Quantidade. 40
Unidade: UNIDADF

CütSor; 26194 - SbRVICO ESPECIALIZADO jE JMPEZA

ÜF: RO
Valor da Proposta Final

Razão Social do Fornecedor

CNPJ
7.M'.2/2/0ü3l-04

RS 20Õ.0C

M JOSEH ECIA LTDA

*● VENCEDOR’

R$ 190,00

Preço (Compras Govemamenlais) 3: Mediana das Propostas Finais

Orgão

Data: 32,.'02/2C22 ‘3 30

1 r bunal de justiça co Estaco de “ocantins

Modalidade: Pregão Elebòiiico

Objeto. Registrar preçoj visando a 'ulura prestação de uei viços de lavagem e
icjien zação des veículos do Tiibunal ce Justiça do Estado do Tooaiitins. de
Off'"do c<)m cspccificpçòcr. o íiuanticaüc:: estabelecidas neste ! f:rmc; de
Ref-:ièticia.
Descrição 1 avagem de veiculo automotivo ■ 1 avage'" de Veículo AutomoliX^X
CalScr 13644 - 1 ,AV/ul"M D" VFICU r) AU"OMOTIVO

SRP SIM
Idcnlificnção; N''-Progão.42022 / .J/VGG.OZfiBlZ
Lotc/ltcm: 2/13
4

^

Ala; Link Ala
Fonto' w-vw.oomprssginveinímc-lais.çov.
bf
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(jUíiriTicintlo: 30
Unidade. UNIÜA[)L
UF- TO
CNPJ

Ra7ão Sociai do Fornecedor

23.060.76C 0001-90

TIAGO ROBERTO DA COSTA 02726250"90

Vaior da Proposta Final

RS40.0C

‘VFKCFTOR‘
20.99Q.009.'OC01-40

!v,O0A CAR S"RVlCOS AUTOMOTIVOS I TDa

26.9o2.12e)./0001-3C

HÍAGAIALA.VAJ.AICLICA

BUHITICUPUíMA
!'roc.
2022
Pis.

Kub.

RS 160.DC

RS 190.00

22.S95.6S0/CÜÜ1-91

HUMBtRIQ PhRdRASI_VÂ '/07Cõ6621 /2

RS 2í-9,9í:

3.3,134.801/0001-11

rVANDRO GÜNCAIVFS MARINHO 03590285192

RS 280,00

m
Item A: lavagem de veículo tipe de passeio
Preço Estimado: RS 52,17(un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: RS 52,17

(hiontidaric

üoscrição

ò4() Serviços

lãvaçt-iTi de veiculo i pc de p; ;eio

Média dos Preços Obtidos: RS 62,17
Observação

RS 50,00

Preço (Compras Governamentais) I Mediana das Propostas Finais
● ■i '/ yd.^/^6?ci=C-'c":

Órgão hUNO.INS I .ÜRASILtIRO DL GEDG.L LSIAIIS ÍIC>,
.INIDADc LSI A jLAL DO láGL LM Sbl-GiPb

Düla. Dt/Dó.'2C22 30:OC
Modalidade. Dispensa de l icitação

SRP. NÃO
Objeto PRESTAÇÃO OE SERVIQOS DE LAVAGEt/1 DE VE CULOS A SEREM EXECUTADOS
NOSVEICU OS OFICIAIS PFP“FNCFNTFS À FP0“A FiA JMDADF FSTADUAl DG |(jQ,it|fjf;açao: Dispensa de Licitação t.'^ 12/20,,’7 !
I jGL LM SLItGIFE, DL ACORDO COM aS LSPLCIFiCACÕES PHLVIS TAS NC
UASG M 4616
If-RMO DF RFFFRFKCIa.
Descrição I AVAGFM DF VFICUl O AUTOMOTIVO -1 AVAüFW DF VFICUI OALTCMOTIVO
AVACMGERAf [VFÍCU OS TIPCPASSFIC,-JPE HAT LNO GOL PAJ-"RC TR4,
.JIMNYj.COMPRrrNDF A 1 1MPF7A INFFRIOR,CXTrRF.A, IFrCRNA, SFCAGFM
FACARAMFNTO SCPRAG"M FASPIRAÇÃO GFRA.. INCLUl-SFNFSSF PROCESSO
I AvAGFM DCMOTDH. CHASSI, PAKA-1 AMAS.FMRUCHAMrNTCS, FTC.
I AVAG^^●1^AS FNTPE PORTAS,PARA-CHOQU^S. PNEUS, AROS.TFI AS ‘ FARÓIS.
CMOE FORPOSSiV l C Ai CAMCt DOS FON ICSDESl JADOS

Lole/ltem: 3/l
Aia: N/A
FontC' AvVvV.comprasgovenômc-tais.ç ov.
br
Quantidade: 28
Unidade: UNIDADF

ÜF; Sr

CalScr 13544 ■ 1 AVAGFM R” VFICU O AU"0M0TIV0
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

07.191.;)-9.-<X;01-"R

BRU ■JOS.AVAJATOl~DA

Valor da Proposta Final
R,S 50,00

-vrNCFDOR'

RS 58.50
Preço (Compras Gnvnrnamentai.s) 2 Mediana ri as Proposia.s Finais
Uk /-i'/ S''<!u

Oigãü FUNDO MUNICIPAI DF SAUD" C" MARABA
Übjclo. Rcq:strc dc preços para cvenlual arp.isição dc oeças de motocicletas e de
veícUo*? leves, pesades e uiilitárics ""ovido a g.asolina'{lc-x o dic^fl. que atendam
as rP' inias espee íicaçôes técnicas e padrões de qualidade das oeças de
oredução ongi-al/çem,ira com base no valer das peças das taoolas das
fabricanies/rnoniadotas e orestaçáo de serviços paia ma-^utençâo corretiva e
oieve 't va dos veiculos do Funco Mjmcipal de Saúde ce Maraba..
Descrição, l nvaqcm de Veículo Automotivo - 1 AVAGFM SIMPI.FS l mpezr. externa e
iivcna.

Data. 29/04/?02?09ia
Modalidade: Pregão Flet'ônico
SRP: SIM
Identificação; N"Piegãü.312022 / UA3G.Ç2/49Í:
l ote/ltem /6
Ata: LinkViía
Fortte: ww-Aí.comprasgovernainentais.gov.
br
Quantidade: 800

CfitSer.

l3h44-LAVAGcM DLVrlCLLOAD OMOÍIVC

Dnidarlc: UNIDADE
UI : PA

SÍ'5btiS
-

Rdatóriogefadonodia02/06/202220:04.19{IP: 191.7.2.222)
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CMPJ

l^dZáu Süciíil do hoinecedüi

34 539.4Ü //CÜ01-Ü3

WC SETÚBAL tIMbU

R$ 5b,OC

'VtNCbJOlí"
34.457 B39/00S1-9C

Valüt dd Prupuala í-ímüI

AJTO RECA5 E TERRAGEr- S PEREIRA EIREU

B
mcUPU-MA
2022
Proc.oO
Fls.
.'Ruh.

RS 62.0C

R$ 48.00

Preço(Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas finais
ínr
h‘’(tiiN<y--^dcO.’doJt:'hc.dc:>C2l
Data: D1/04/2Ü72 DOOC

Óiqâo MINISTRIC DA fCONOMIA

suprRiNTfhnrNCiA nr admimstraçàc oc m"
Ob|oto Contratação d'- seiv ço dn lavagein cos vc(c.ilos a.Jtomotivos pertonoentes à
SPTb/AC
DfSoriçáo- LAVAGEM Db VblGlJl.0 AU IOMOIIVO - lAVAGbM GbRA_ Db VbíCJLO
AtrOMUIlVd IPU tiRRRO üb PASSblC(CORCLA b b I iüS}
CatSer 13b44 - LAVACbM LIi VLICLLO Aü'OMOIIVO

Modalidade; Dispensa cie Licitaçáo
SRP: NÃO
Identiiicação; Disperisa de Licitdcao
ÜA3G 1 /03-'-l

7/2022 /

Lole/llcm. 3/1
Ata: N/Á
Ponte; ^vV/i'.coinp'asyüvenanie' Uis.cjov.
bi
Quantidade. 20
Unidade: UNIDADF
UF: AC

CNPJ

Razão Social do fornecedoi

4o.G23.c;^b/0001-02

3RU -O VIA _IDA

Valor da Proposta Hnal
R5 48,00

♦VENCEDOR’'

Item 5: lavagem de veículo fiat strada ambulância
Preço Estimado: RS 83^7 (un) -

Percentual:

Preço Estimado Calculado; RS 83,87

Quantidade

Uesciição

110 Serviços

lavaoeiTi de voicuio f a: straca amijuláno a

Média dos Preços Obtidos: R$83,87:

‘

Observação

RS 71,00

i’reço (Compras Governamentais) V Modiana das Propostas Finais
dl (K) dcOddcJ~ ly:>dc JCd'
:pi I
Órgão GCVTRNC DO ESTADO DE RONDOF. IA
CÂMARA DE v'EPEAnCP"S DO MUNICÍPIO DE JARJ - Ct/U
Objeto. Registre dc Preços onra fi/ura c eventual CONTRAT/\ÇÃD DF rMPRFSA
FSPECIAL17ADA NA PRFSTACÀG D= SERVIÇCS DF LAVAGEM D- VEÍCU OR F
POI ir/ENTO inas riescr çòcs dos itens prevalecerão as contidas ●'O Termo de
Rideiênoia - Anc<o 01 cio Ecóal)
Üesnriçno: Lavagem de Veículo Automotivo - LAVAGhM SIMPLbS: iavarjem da carrocena
rom xamp.i mitomntivo, aspiração ooinpiela nn i"ter nr oo ve cuia, li‘^oe2a cio
somei e lavagciri ntcrnn dos pnra-lamos. (Cnminhnncro)
CatSer: 13544 - LAVAGEM CE VEICLLO ALrOMOTIVC

Data;

1/35/2022 Ü9:10

Modalidade' Pregão hlot.'ônico
SRP: sôlt/l
Identificação: N“Prcg3o:720?2/ .JASG'92õ/4l
Lole/ltcm: ‘/I
Ata: Link Ata
Funle: '^vvVvV.comp-asgüvei ●ianie''’tais.güV.
bi
Quantidade. '2
Unidade' UNID.ADF
UF: RD

CNPJ

Razão Social dej Foi necedor

' /. l4- .2/2/0óni-U4

M JüSbFIbCIALlDA

Valor da Fioposta Final
RS /'.OG

‘VENCEDOR *

RS 95.00
Preço (Compras Governamenlais) 2. Mediana das Propostas Finais
,77c /^rr .●'■■(fe/Afo lA
í.'(.'2t-'2.'

i'
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Data

Ófqao ÜCVTRNC DO TSTADO DP RONCOS.IA
CÂMARA HF VTRFADGPFS ~>Q MUI JICIFIO DF lARJ ■ CtAJ

■ 1 'Cl:

■0/?09 10

Modalidade [●'regâr, bloi'ónicn

Objelo Reg strc de Preço'5 aara furi^ra o eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRFSA
FS'-'FCIAI I7AOA IA r>RFCTA(;Á:) D= 3FRVIÇCC DF I.AVAíòFM D= VFiCU OS F
POLIMFNTC ínas descr qoes :lcs i.ers prevalecerão as contidas ■>o Termo de
Rofcrrnoia - Annxo 01 do l-ct:ah.

SnP: SIM
Idenliíicaçáo. N'Pregáo7?07?/ JASG;.d7G74l
loio/llom

'■!'?.

Atii; LiilkAla
Descriqão Lavagem de Veículo Automotivo ● LAVAGEM COMPLETA lavcnion'i simpl^-.
com a i'dijsán dn limpeza c. higienizoeno do tocas as portr-s rt n vnculo, todos os
coinponer tes mternor da cabine, o rter or da carrocerio e externos de toda a
laT.ria, ndurdo a lamgem do mororeda parte infcrior do veiculo (chassi,
sistemas de transm ssao e rodagem do veículo; com produtos automotivos

Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
IJF: Rí)

cspeaticos pa-s esse fim. (ilarinhorete).
CatSer

l-(jiile: wvvw.comp’üogovet ií,me''tais.Qov.
bi

● BURITICUPUiÜA
2 022

Proc.£
Fls._l
Rub.

ê

- LAVACEM DEVEICLLO AU~0M0TIV0

Valor da Proposta Final

Itazáo Social do Fornecedor

CNPJ
A 14 .2/2/0001-04

RS <)5,OfJ

M JOSEH hCIA LUA

* VENCEDOR*

11$ 3b.60

PrepP (Compf4S Governurnenlais) 3' Mediura das Propostas Finais
;h,7

i,.i tU- ü-' J■ t' .K:JiO í'(‘ 2Cí'’

Data: 33./G5.'2C:2'2 38:15

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE -,\ULA 'REITAS PR
Objeto: Heyistrc de (rreqo para future e e /enUial corttratai,'âo de empreso Espec alizada

Modalidade: Pregão Elefónirx)

SRP. SIM
em PiestOvào ce Serviços de h uienização e lavagem de veículos leves e i/esaclos
nora j manutenção r.a Frota tf > i;1 .nici'po<le Pauia Freitas/PH. em avTdimcnto Identificação: N‘Pregão.3220'22 ● ÜASG.'-S7753
«3 necessidades das Sexetarias Solicitantea.
LotcVIteiTi: /4
Descrição I avagem de Veiculo Automotivo -1 ovagem Completa sm veículos leves, sendo
oar.e nlerna. aôoiraçbc cie t-ances car petes cü irlsnot dc veiculo irclusive c do
001 ●;a molas e liiTipeza do pai-'el Parle externa pinuire. cr.ixa ce roco, ca xa de ar
e eiicera’-'etnn.

Ala: LinkAia
Fonto' ^vYv/.cornpra5govename“tais.gov,
bi
Quantidade. 'ÜO

CatSer

13544 -1 AVACrM (T VTICul O AU"OMOT1VO

Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ

Ra/âo Social do Fornecedor

23.746.60MC001-10

PA3LC JLILIO SIDOÜ I4LCA1ICA DE VLIC JlOS

Valor da Proposta Final
RS 63.0C

●VENCh.3011'
28 7b811C..mTMó

MÁRCIO ANDRE F^DU. VILAS BCA3 - SERVIÇOS

Í18.493.'1H/Cü(n-18

VAN3ERLEI CRISTIAMÜ _ESN lAK 0e0'J29373ft4

RS 85.60
nS 31,8C

Itefr» 6: lavagem de veículo micro ônibus
Preço Estimado: R$ ’ 701 7 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R$ 170,1.7

Quantidade

Descrição

' LO Serviços

bvngem do veteuto micro cn bus

Média dos Preços Obtidos: R$ 170,17
Observação

R$ 17ü,üü
Preço {Compras Governamentais) 1 Mediana das Proposias Fmais
!N 65 de 07 de.
de .V?'
./< :A't :7
Data: ' 0/02/2C2? 39. iC

Orgão GCV-RNC DC FSTADC DF RONDOMA
Piefeituiü f/jnic pjl de Jar- Hoiidóiiia
Objeto

Modalidade: Pregão Eleimnico

Reg.strc De Preços, Para Futura e Fver.teai, CONTRATAÇÁU DF rMPRESA
ES^ECIAUZADA ' IA PRESTAÇÃO Dl SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICLlOS.
MAQUINAS F FQLPAMFNTQS.

Idenlilicação. N‘^Ptegão42022 / JASG.453S87
loie/ilem. V2‘

u

■;
!
''

SHIA SIM

Ata- LiDk-AIcT

Relatório gerado no dia 02/06/2022 20:04:19 (IP: 191.7.2.222)
)XMfMhRPNZRvPYgeeejcisg%3d
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D(?scrii;no Sorviço bspcci.-ilizado de Limpeza LíViGbr/ SlívlPLbS- Mir-^O-OrjlbUS
Lu .'ugirp nu piif'.' interria e (.-vtLvníi co v<; cjIc, rotirurdo todu a
■fi pintura, ur lizonf.o?:n

übáe'vadu

no-tro o bodngrndável. irciuindo a passagoiTi

"a;> entro porias, pav-cb-viucs, one.is, aros, ‘.cia;., farois, atingindo todos os
oontos rosejado". e Ii'''ip07n nos bancos.

honto; vV,VvV.coinprnstj<'ivor’V.iitc'tr.is.fiOv'.
br

Unidade. UNIDADC
üf' RO

Proc;
FIs.
Rub

Ha/âü Social do boniecedor

■ dl4’ .2/2/OOni-04

Ivl .lOSbrI hOlALI JA

2022

w

CütSer 26194 - SbHVICC bóPbClALIZAJO Jb .l.VIPfcZZ
CMPJ

U-MA

- B

Qüoriidade, 46

Valor da Rropesta l-inal
1 ('0,00

'VbNCbJOH ^

K$ 190,00

Pteço (Comprac Governamenlais) 2. Mediana daa Propoclas Pinais
inc /-i'/
Órqão' Tr burinl de Jl clica cm Estado de "ocanlins
übjelo. Heg'Stiai pteços v süiv.1c' j OiIuiú presbçaodt serviços de lavager e
'icien zaçãü ücs veie,'Io . do I íI;i.:í at oe Justiça ilo Lstade uo (ocanlins. üe
;i- . -.jo n-otTi e.sper-ificaróe? e quantic ades estabelecidas neste f erme, de
Rctorciicia.
Descrição I ovagem dt- veículo automotivo ● i avage"' iJe Veiculo Automotivo
CatGcr

13644 - LAV/vGCM P: VnCbLO ALPOMOTIVO

Data; :.)2''D2,'2C22 '3:30
Modalidade; Piegao LleLònico
SRP: SIM
Identificação; N-Prc-gão'4?Ci22 / JASG'9?5314
Lote/Uein: 2/13
Ala: Link Ala
roíilo. wvvvv.comprflsgovensinc't;^is.gov.
br
Quartidado: 30
Unidade; UNtDAÜb
UF: TO

ONPJ

Ra/ãn Oocial do Fornecedor

23.060.760.0001-90

TIAGÜ ROEíFRTO DA COSTA 027262S0‘.90

Valor da Proposta Final
RS 40.ÜC

* VFKCFDOR *
20.098.300 0001-40

MOÜA CAR 3ERVICCS AUTOMOTIVOS LTD,--.

=iS 150.0C

26.962.! 26/0001-SC

FRAGATA LAVkJATC LT CA

-TS 190.0C

22.396.

1 lUMRFRTtj PFR^IRASI' VA 7í)7(;b66217/:

RS:?69,9Ü

FVANDRO GONÇALVES MARINHO 03590285192

RS 280.0C

-01

33 134.8ó1/C0:il-l 1

RS 150,50

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
;n.-' /A,-/ 5'’t,<í/A'6.5i4=P7;,V./;."/vj,-V.-’PP7
óigão

Ir L'unai de j'.suc,'a co i stado de "ocaniins

Objclo Ropisirar preç v; v sando a íiluia ptcslaçSo -Je scrviçns de lavager e
'igicn /ac--0 rlcs veículos do Tribunal ce Jusiiça co Fslado do To.tanun'., db
õcC''do com especificações e quanticades eciabelecdas neste Termo de
Retciéncia.
Descrição I av,-igem de veiculo automotivo ■ I nvagem dc Veículo Automotivo
CntRcr 13644 - LAVAc-M D-VhICt.LO AU'OMOI iVC

Data' 32/02,'2C22 \3 30
Modatidarto: Pregão Fletnínico
SIIP: SIM
Idenlificação; M°Piegoo.42ü22 / JASG.92b314
lole/llem: 3/16
Ata. l.inkAta
Fonte: wv/»v.comprasgovorn?,meitais-nov.
bf
Quantidade:

6

Unidade. UNIDADE
UF: Tf)
CNIM

liazüo yocial ri o Fornecedor

23.060.760 0001-90

TIAGO ROBERTO DA COSTA 0272Ó250' 90

Valor da Proposta Final
RS 95.00

* VFKCFDOR '

Ea^ÍB
f* ^

Bl^

iÇ

/69Ò/126/0001-3C

FRAGATA 1 AV.AJATC I TRA

RS 150,00

33.134.861/G031-n

LVANDHO GONCALVLS MAUINHO 03590285192

R$ 16'.0C

20.098.300 0001-40

IviCÜA r;A!-l SiRVICOS Ai) 1OMOIIVOS Llün

RS 166.30
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Proc.
FIs,

●Kub.

i

Item 7: lavagem de veiculo tipo motocicleta
Percèntual:

Preço Estimado; HS 21,5C (un)

Preço Estimado Calcdlado; RS 21.50,^

Quanridaric

Descrição

260 Serviços

ItivogeimJe veículo tipo "'otociclela

Média dos Preços Obtidos; RS 21,50
Observação

RS 2b,00

Preço (Comptas GoveiíiamenUiis) I . Mediana das Propostas Pinais
:i\.

Órgão: GrvbRNC ÜC fcSlADí) Db RONDnt.lA

Data: ‘0/02/2022 09:11:

Piefcitiird Mjmc pai üe -lai- Rtjnclôina

Modalidade: Pieçião 0et ónico

Objeto. Reg:Slrc De Pieços, Para Pütura e LverlLal. COMPAI AÇÃO DL lMPHLSA
tS-^fcCIAüZAJA nIA PRES~AÇÃ0 Db SERVIÇ-CS UE LAVAGEM DE VEÍCLLOS.
M.ACI MNAS E E31.1R.AMENT3S.

SRP: SIM
Ir1entificaçãf>: N‘Trcqão -i7n:’':‘ / JASR'453'8'/
Lote/item: ' Í1

Descrição Seiviço t.specializudo de Limpe/u - LAVAGLM COMPI I lA-MO OCICLL A
1 1 'tvo inle icn Itivaoern do motor, cdossi. para-lamíis, enibucharviemos, poeus,
jicj. ende lor aossivel u aicar ce dos joiv.os c :ejados-

CatScr 26194-SFRVK.0FòP^aAi i7An0:'F IMPF7A

Ata

l.LOkAta

ronte; vVyViv.comprasgovonsmc^laisqov.
br
Quaniidade: 59
Unidade: IJNiDADb
UF: RO
Valor da Proposta Finai

Ra/áo Social do Forncoodor

CMP.I
7,14'.272/OÜ0l-04

RS 25.0C

t/1 JDSFFI F CIA l..r)A

‘VEKOEDOH -

R$ iy,5U

Picço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
Data. 26/' 1/2C2

óigão GCVLRhC DO l 3iAl>C DC ACi-:..
11 bunnl de .Jcstica co Enxeo do aci e

0 00

Modalidade; Progãc Flet'ónico

Objeto Contratação de emprêsa especializada oaia prestação de serviço co*t.nuado de
lavag-^m, eiceran^reoto e oolirrento nos veícuios cue ccmooe' a ^rota do
Ti bcial de cestiça co Estaco do Aae na Comaics de Rio Branco, para o período
ce 1 ’? (do7e) meses.
H')noa

Descrição I avagem de Veícuio Automotivo - Lavaqe-n simples - Motocicleta
Bros 1 f)C.

SRP: NÃO
Identificação: N‘^l’recjao:642021 ' UASG:52boC9
lole/Uem. '/9
Ata; ünkAta
[ nnte; WvVJV.comprosgoyeroairic-tais.cjov,
br

CatSer 13544 - LAVACEM DE VEICULO AU üMOTIVC

Quantidade; 20
Unidade: UNIDADE
UF: a:;
Valor da Proposta I inal

CNP.I

Razão Rociai do I oriKH^odor

:,>7.462.'a5/CUÜ1-ü3

J. M. DA SILVA BODRtG JES

R5l4,bb

35 9=3.669, COO )-CiC

PCnCAA DETAIl ESTETICAAUTCt/íOTIVA L"DA

RS 18.0C

3S 805.2-/.OCOI-9/

SANCAh CCMLHCIO L SLAVICC LIKLLl

HS I9.0C

V/. O. PbRdHA- bIRhlJ

HS sn.DC

‘VFKCFDOR *

‘8.

.‘●..'13z/0(.Kn-;;i9

RS 21,00

Preço (Compras Covernamenlais} 3. Mediana das Propostas Finais
ho dc cv
//«●● / a-? 5‘' dl /V M á‘ 07 i!c
órgão Gí.VbRNC Dt-bS^ADO UMCR:
Tr bunal de Jtstica c:o Estado do acre

%

Data: 26/'1/2G2' '000
Modalidade; Pisejão Elet único
SRP- NAO

BiariH
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●j-(TÍ;ilii.n;lr)

Objeto CoiitiTita-rro .!●'

i^i cstnçno cit-scr^/ic^o co't m.,jilodr

lilenlilicaçãu N'Pregão6'12CCl
lüvcigcm. C'nco':imc'itü c polÍTi‘.'nf<] nus voíciiloi UJO ccírDóe"" :i ‘rof-j do
í r borinl ir. ji .stica co fc çT.fio dv- Act- nri Comsrc.* do Hio Brenno. pr.ro o po'í.-).-Jo
I oie/ltem '!\'J
CO 12 [óozq] niososAta: Link-Ata
Descrição Lavagem cie Veiculo Automotivo - Lavagem geial ● Motocicleta - llcrida Bro:.

I oú
CalSer

I3i34d -I A\'AG=M

VRCLl 0 AU~OMOTiVÜ

UASG.Ç2bòC9

honte: .v.VvV.comprasyCiver-iame-dais.gov.
b!
Ouaruidade: ?0
IJnidârie. UNIDADO
Ui ; A:

BUÍIITICUPUJ,1A
Proc.
2022
FIs,
Rub
a

s

Valor da Proposta hinal

CNPJ

HüZüo Social do hornecedor

n /.4f; ■8!)/CQ01-03

.1 M. ÜA SILVA RODRIGJbS

RS 19.01'

:in.ao5.747 ocoi-sv

SANCAR r.;(;MFR('lü I- SFRVICC F1RF11

RS?:i,0(.

35.Ç50.669/C001-OC

PoncAR nriAii rsinicA automotiva i. da

R$'2.0C

V.' O. RLP.ÜRA- UNtlLI

R$.|0,OC

'VhNOtOOR *

S./Ó3.432/QOOI-JS

item 8: layágem de veículo tipo ônibus
wUJls<4

"Y

Percentual; -'J' Preço Estimádo;Ca!culâdD: R$217,67

Preço Estimado: R$ 217.67 (un)
Quanlidade

Descrição

160 Seiviçcs

lava jei" ce veiejIü tipo ónibas

Média dos Preços Obtidos: R$217,67
Observação

RS 2b3.00

Preço (Compras Govornameiitai.s) I: Mediana ri as Propostas t-inais
/;;r IA't .●7^(fe/VíU(A' i''’.';/íí.’;//ír:í/f.?U?í

n.ata: :j3/ü6/2C22 DftlF

Orgno- PRFFFlTDRA tVlINICIPA;.. DF ''AIH A-■RFITAC PR

Modalidade: Pregão blot'ôiiico

Objeto. RecjiStic oo preço paia future e uvuntuai contnitação de íiiiprosa bsuoc alizadci
SRP: SIM
r.m Pmstaçár. re Serv';ços do h gienização o lavagem de veicules lc>ves e pesados
cara a manutonçáo ua f rota do M-nieip o dc Paulo Freitas,-PR. un oter dimenlo Idonlificação. N'-rregâo 322022 ■ UASG.987753
as nec^ssidadr.s das Sfrc-etanas Solieitantes.
Lote/item' / /
Descrição. Lavagem de Veiculo Automotivo - Lavage-n Completa em veiciitos tipo oi ibus,
01 C O- oii bus e nmbuià'tia serJo pr.itê inte na. aspiiação de bancos e caipetes
I iii|);-2C du painel Parte exto'na. pintura, enxa c-c roda, caixa ce ar
CatScr' 13344 -1 AVAGFM D-VFICUI O AU’0MOTIVQ

Ala. LiokALc
Fonle. yvww.comprHsgovei -laiiwddis gov.
L'i
Quamidade: '00
Unidade: UNIDADb
UF: Píi
Valor da Proposta final

CNPJ

Ra/ão Social do fornecedor

23.A16,60MC001-10

PAdLC JUÜO SIDOLi MtCAMICA JE VtlC JLDS

TSlbO.OC

Sn. l 1 /.93f/00:)l-2(;

LUCAS LUIZ B.AHIH l i;U’(i0929 H

-^S 1 /O.OC

2R.?r38.41O/CO0M'i

MÁRCIO ANDRE fÂDU_ VILAS BCAS - SERVIÇOS

RS 336,00

38.490.' Í3/C00M8

'.'●ANOFRI n CRIST1A‘-I0 rSNHAK 06097937964

RS 374,ac

' VLKCLUOn *

R$ ?10,()Ü

Preço (Compras Govcrnameniais) '7 Mediana das Propostas finais
ifk' / A f

V-.uA-AírPíVrC'-.'-.

-

Data: ' 0-'02/2C22 09:1C

Oigão GCVFBNC DC DSTADC DE RONDOf.lA
Preteitura M.imc pa.l de Jar, fsondóma
Objeto

Reejistio Oe Pt-içes. Paia fulura e Evenual, CONTRATAQí

Modalidade: Pr''gao Fletrônioo
J-j í TKj^SA

FS^FCIAI I7ADA -JA PRFSTACAO 0= SFRVIÇí.H DF I AVAG^
MACUINAS E E JLIPAMENTDS.

Sí%tS
f

SRP; SIM
Identificação; N®Preçao.42022 / JASG.4b3.8/
I ote/ltem

'/3
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Üoscriçfio. Sorvigo b.spocJulizrKlo dr Limpoz;i ● L- ,GbM :SIMPLbS - liMbUS L,T.',ifjnm IVT
nternji;; oxtomí do vei-'-iio, retiixrdo toda a sajaira obsfyvada na pirrura,

Atn: LiiiLAta
hüMle: wvvw.cunif.'ryst]ovei'lame- lüis.qov.

. t IÍ2õndo-3C xnmpu nr-at-n a h ogrcicirvcl, incluindo n pns5açcm nns corcaorns.
para-chocucn, pnou':, :i'os, tel.?,': fai oir., atinçjinco todos os oontoc coscjados. c
I mpcza nos bancos.

l:i

BURÍTICJJPU-MA
2022

Quantidade: ' IC
Unidade: UNIDADF

CülScr. 2blQd ■ SbHViCG bSPbCIAUZAi^O Jb JMPbZA

CNPJ

Hazãü Social do Fornecedor

■ /.14' .2,'■2/0001-04

Iv1 JOSbFi bClALI JA

UF: RO

Proc.2a^^.
RubTlD
''
Valüi da Proposta Final
RS210.0C

‘VENCEQOR-

R$ 190,00

Preço (Compras Covernamentais) 3. Mediana das Propostas Finais
HK- :Air c-'áitN(:.->’.i<‘ü’t.ív

Oiqáo' Ir Fi nal ric Jv sticti r

üíita: ;t2'-D2/2C22-3:30

bsv.di) de ■|■(.a^:ins

Modalidade; Fieyâo Üet-óiiico

Oiijelo, Ketiistiai |.>reço'i v.r;andü a 'utuia piesla-çao de sei viço:; de lavayei" e

SRP: ãlM

iijieri zacao des veíf.ilos do 1'nljundl ce Justica do Estado do Tocantins, de
üCi''üu c<im especifirrações e ●tuaiiticades estabelecidas neste lenno cie
ncfciCM-ciy.

Identificação: N'-Prcgão.4;W? / .JAyu,y3f)814
Lote/ltein: 2/13

Descnçüü 1 avagern de veículo auloinolivo -1 avage”; de Veículo Ajlcnoli/o

Ata

CaiScr 13f)44 -1 AVAnrM P" vncí ;l 0 AUTOMOTIVO

Link Ata

Fonte: .vvv^iy.comprasgovcnamctais.qov.
br
Quantidade: :3Ü
Unidade: UNIDADE
UF: TO

::np.i

Razão Social tjo Fomecedor

23.0C0.76C 0001-90

TIAGO ROP.FRTO DA COSTA 0?7?6?o0‘ 90

Valnr da Proposta Finai
RS 40.00

‘ VFKCrOOFl *
■^S IbO.OC

.RVICOS AUiOtvtOIlVOS L'Dm

2P.09B30C 0001-40

MODA CAP,

2b.'-::-'2.l2fc/ÜÜ01-3C

IRAGAIALAVA.IAICLTUA

-13 190,00

'2,^.o96 bSC/CtlUl-'J'i

H JMBFRTü PFR^IRA SI VA 7Ü7Co6621T-

RS 269,90

33.134 301/0001-11

F'2ANDRO GONCAlVrS MARINHO 035907B5197

RS 730,00

tém 9; lavagem de máquina tipo patrol
Preço Estimado: R$ 304,95 (uS)

Percentual: -

Preço Estimado CâtCülado; RS 304,95

Qnanlidadc

Dr;sc,rição

1 ü Se'viço5

lavagem de mácuma tipo catrcl

Média dos Preços Obtidos: R$ 304,96
Observação

hS 39i.3b

Pieçu (Compius GoveinaiiierUais) I Mediana das Piopuslas Finais
Data: 03/ü6,''2U22 :)8:lb

Úryão PF.b-bü URA N'UNK:IFAl Jb VdJLA-RbüAS PR
Objeto Registro de preço para iutui a e eventual contratação de Fmpresa Fspec.ahzada
em F'estação ce Seivços de íi uienização e lavagem de veículos leves e pesados
oaro a manutenção ra Fiola do M„i'iicip o de Faula Freitas/PR, em a:er'fimento
ds necessidades das Secelai ias Solicitantes.
Descrição I avagern de Veículo Aulomonvo -1 avagem Completa err. niaciu'fi?>s tipo pa
caneg adera, i rtioescavadei^a. iclo compress'jr, motoniveladcia escevadema
idra jlicj. trator, .sendo porte interna ospiraçro de or.ncos e coraetes e ll●''lpe/o
co pcmel. Parte evieriic. pintura, caixa de roda, caixa de tv.
CatRor 13S44 - i .AVARFM i:~ VFICl.l O Al)"')MOHV(;

●V

Modalidade. Pregaa Fiet'ònic.o
SRP: SIM
Identificação: N‘-'Fregão'322022 ●' UASQilS/ /53
Lote/ltem; /3
Ata: I ink Ata
Fnntc: ●Av///.comprasgovrr--iame''iais gov.
br
Qunrtidado: 2D
Unidade: UNIÜAÜL

Rdatório gerado no dia 02/06/2022 20:04:19 (IP: 191.7.2.222)
r,r,i.i-»r, «v/
● o/r,^
Código Validação: f54ZhrsyIsFm%2fBD300eDghVambNKgfrnud5QDrkGF%2bgfnvoSle5QQ9XMfMhRPNZRvPYgeee)cisg /«3d
http//www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=f54ZhrsyisFm%252fBD3O0eDgtiVambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvoSleCOG9XMfMRRPNZRvPYgeeejcisg%253d
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Uh; 1'H
CNPJ

Ha,£ãü Social do Foiiiecedoi

23..Mb.b()'V(:aüMÜ

1-A3LC JÜLIO ^lüOLl MtC:A 'JIC:A Jt VhlC JLDS

Vyioi da Proposta Final
38ü.t!2

* VfcNCbJüH *
,?a758410/C0üM5

I/mROIO ANDPE

>DU_ VLAS BCAG - SERVIÇOS

PS 38‘.0C

38.493.' I3/C00M8

'/ANOFRi n CRISTIAHO FSNHAK 0e00?9379i54

RS 401.7C

36.1 1 . 93//OOOI-?r;

IUC.A31UI/ BAFíIh l !Ó.’009?9 8

PS 477.9?

R$ ?80,Ü0

Preço(Compras Governainentais) 7 Mediana das Propostas Finais
●

■>‘^Jài'i03d;Q7i:eJ'jlioc'<:-CP'

ÓrgQQ

Data.

11 bonal de Jcsliga co Lsxdo de ocamins

l'G'J.'2C22 2.30

Modalidade Piegão Flel ònico

Objeto Reyisliai piegas v saneio á 'uluia oreslação de serviços de iavdLj=i ● e

3RP MM

'iqien /ação des veículos do Tribunal ce Justiça do F,Uadc do Tocantins, de
aco-do com e.speciiicaçõe-i e (.luoiilicades "siabeleciJas neste íermo de
Referencia,.

Identificação. N"Preijâu ■'●2022 / JA3C.928B14
lole/llern; 4/?7

Descrição Lavagem de veiculo aulomol vo - Lavaqe"" de Veiculo AjIcticIivo

Ata

CafScr 13844-LA.VAi =Mi;:VdCOLO/-U üMíJl IVO

Ljnk-Aiâ

I onte: wv^v.compfasgovcnr;mc'tais.qov.
hr
Quantitlmle; ‘b
Unidade UNIDADb
ÜF: TO
Valor da Proposta i inal

CNIM

Hazão Social do I orrícoedor

?.3.0(';Ei,7bü.-oam-‘)0

TIAGO ROBERTO DA COSTA 02776?50'9Ü

RS 1 Üd.OC

.-0.998.D09.0001-40

EdCDA CAR S"RV1C0S AUTQMOTrVOS I TDA

RS 200.0C

‘VFNCrOOR‘
ÍS 280.00

2Ü.9Ú2.126/0001-3C

FR.AGAIAWVA.JAICLICA

22.89b,btíü/CUÜl-91

) UMBER lü PbRbil-lA OLVA /Oíübbbl^ Ti

33.134.8bl/dO01*11

FVANDRt) GONOALVFS MARINHO OSÍlOO^aFlO?

Preço (Compras Governamentais) 3' Mediana das Propostas
./>● , , j'-d3:Ui:oá:o.’zcJ‘^hj<ío2i/':

329,90
RS 380,00

RS 243,!>0

inair,

Data. 0f3^ü1/'.^C?7 Ü9:3C

OrqãO PRFóriFNOIAnARrPURI ICA

Modalidade' í'regãn blnt'ônico

Gabinete de Segurança instn^cionál

SHP; NÂO

Ayèf'ci3 Firasilera de liv.eügêr.cia
nepadamerr.o de Admini jCação

Identilicaçâo' N'^Pregào:.3970?1 'UASGIfÜUO

Objoln Gonlialação rlc: empresa espreiali/arla -a prestação de serviços comuns
eonuiiiiados de 1 mpe/a/Uvaçem ccoicqi; ;a df veículos, sem ..iliL/acão de mão
CO oh'a em reqime de rfedicaçâo exotusiva, p.nra a frota ca Anenoa Brasileira de
liv.cliqc*cia rAr.lN), nc complexo da SFDF cm Rracilia..
Descrição Lavagem do Voículo Automotivo - Lavagom de Veículo Au:nmo-ivo
CatSer

Lolc/ltem: ‘/y
Ata: Link Ata
Fonte: A';AV.comp'üsgovenanie' lais.guv.
bi
Quantidade. 6

13544 - LAVACEM DE VElCi.LO AtrOMOTIVC

Unidade: UNIDADF
ÜF: C =
Valor da Proposta Final

CNPJ

Mü/Dü Social üo l-üi iiecedor

SJ.D/2.8I0/Q031-IC

RÜSb NARHONE GbFiALÜA -EHF.EIRADb MEDEIROS 9V'"JI lf>4191

RS 243.ÒC

* vencedor*

t

Rdatóriogeradonodia02/06/202220:04:19(IP: 191.7.2,222)
^
iRPNZRvPYgeeejcisg%3d
Código Validação: f54ZhrsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%2bg fnvoSleCOG9X(
hnp://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutentiddade?
ioken=f54Zhrsy1sFm%252fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bglnvoSleCOG9XMfMhRPNZRvPYgeee)Cisg/o253d
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Item 10;lavagem de veículo renoult van tipo ambulância
■

Percentual:

Preço tstimado; R$ '(A.fB(un)
(JuontidíuJf;

L)í'st;rição

õO Se VIC3S

lavaqçTi de veículo renciill van i po ampulância

■

Média dos Preços Obtidos: RS 7AJ8

Preço Estimado Calculado; R$ 'fA.78

Observação

Proc.
FIs.
Rub.

Preço (Compras Governameniais) 1 Mediana cias Propostas Finais
;A' /-i 5' ,/v de G7deJi. ho dedV/-''

R$7U,nü

Data: 0//C1/70/? 08.30

Orgüü. CONSORClO IN’ LRt/iUNiClPAl Oi. SAJÜI DAI/lCHORH GIAC 00 v'Al C )0
l-’l CANGA

Modalidade p-eção rietróiiico
SRP:

Übieio. Reqistic de preços paia íuluraeever:ual prestação de seivços emi mpe.-'a e
'igien /ação e lubdlicaoâo dos veículos da (loia do CISAMAFi..

Identificação; M‘-Precjoo.l83C21 / L'ASG.02

Descrição I avaqem de Veículo Aulomonvo -1 avagem dc Veíctilo Airomonvc

Lole/llem. /3

CatSer ]3bAA - LAVAlLM Ut VHC!.I..0 AII'ÜIvIOÍIVO

Ala; LiP-S-áta
Adjudicaçüo: C//Ül.'2Ü22 13;4c
Homologação; 13/01/707? IC SC.
Fonte. wwv’..co~'ora;gcvçrn3-^entais.gov
br
Quantidade; 10
tlnidade; tlMÜAüb
UF- MG
Valor da Proposta Final

Ra/ão Social do Fornecedor

CNPJ
6.63Ô.930/C0Ü1-/6

H$ 79.5C

CA. íANO Sfí^^AHM ^I Hi lHA'0940/8^603

‘vrKcnon-

R$ 70.83

Preço (Compras Governamentais) 7. Mediana das Propostas Finais
■iií
-lu :‘'Cüi\bsdcG,' í-ho dc.'Cd'
Data; 3r;/01,'2022 39.3C

ÓKjão PRLSIDÉNCUDA RGPÚBUCA
Gabuiete de Seijuançü Instit /.ional

Modalidade; Piegào riet'ónico
SRP; NÁu

AgcTTia Bi<ioihi' a de iir.'4iuèiK.ia
pupartíimentu dc Adininisfaçóo

Idontifieaçãu: M''Progão;392021 - UASG;11012<.i

Objeto Contialação üe empiesa especiali/adj "a prestação de seiviços comuns
continuados t'e limpe. lavaejem ecoisgica de veículos, sem jlili/açáo de mão
●:>í ob'a ern legirne i.le dedicação exclusiva, paia a licta da Agé'v. Didsileiia oe
Iiueli'je 'cic; íAblN). no coirolexo da SLJL em brasilia..
Descrição I avagem de Veículo Automotivo ● I avaejem de Veículo Au.onic.ivo

lote/llem-

/õ

Ala; l ink Ata
Fonte; WvV/i'.comprnsgcA'enr.mc''tais.aov.
br
Quantidade; 48

CatSer. 13:i44 -1 AV/-RFM DF VFtCLl (.> AirOMOTIVCJ

Unidade: UNIDADF
UF: D"
Valor da Proposta Final

nsip.j

Razão Social do I ornecedor

S-1.n7?.816./00m-lu

R08.S NARRON" CFRAI DA TRRrRADF MFDFIROS 97701154191

RS 70.8.3

> vrMirDOR ‘

RS 74,00
Preço (t;ompras Governamentai.s} 3' Mediana das Propostas Finais
,rtc }
.y da /A í’U dc 0’.' ccd. ho de dOd'
Data; ?l/i?/20?l 15.00

Orgào mU"AROUI/. MçMCPAI DF rOUC-ACÃO DF AP.JCARAKA/PF.
Objeto Registre de preços para prestação do serviços de lavagem cc veículos dr linha
oesada o util birios do f'ota da Autarqjia (.■iunisoipnl de '=^ducacrc
Descrição lavagem do Veículo Automotivo - Lavagem do Vuíeulo Automrnvo
CulSei

I3Ò44-LAVAGUID..VOCUOAU OMOIIVC

Modalidade- p-rção Fletrònico
SRP; SIM
kienlitieaçüo: M'Pregáo.53?C71 /UASC 978300
Loie/liein. /i
●Ata; Lin< Ata
Adjudicação; 12/01/2022 10;35

Sa.^í®

Relatório gerado no dia 02/06/2022 20:04:19 (IP; 191.7.2.222)
Código Validação; f54ZlirsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgímud5QDrkGF%2bgfnlfoSte$
httpV/www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=f54ZhrsylsFm%252fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvDSIeC OG9X

19XMfMhRPNZRvPYgeee]cisg%3d
lRPNZRvPYgeeejcisg%253d
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Hoinolognçc‘io: 18/01/2022 in:-1õ
horUe. wwvvco^-^^vnasycvefrrj^^tnlais.gu'/
bi
-B
ÍTICUPU-MA
Quantidade 350
Unidade: UMOADF

Proc;
FIs.
Rub

2022

UF: PR
CNPJ

Hüzão Süciai do Fornecedor

Valoi da Prupusla Final

23.M/.323/0031-02

lOR^IADC - Sfc-^VIÇCS PAHA VEIC JLOvS E LOGIS llCr, LI JA

H$ /Q.OC

WARQO Al)"sFI IO l FAl. JUNICR 0'4V0146908

R3 78,Dl;

-VENCEQOR’'
42.036,309.0001-00

Item 11:lavagem de vefculò tipo van sprinter
Percentual:

Preço Fstimado: R$ 90.85(un)

Preço FstimadoCalçuladbrlRS,90,85.'..;

Média dos Preços Obtidos; R$ 90.85
Observação

Ouamidade

Descrição

V4Ü Serviços

lavagem do volcuio tipo vd" sp.rinto'

R$ 79.BC

Preço(Compras Govornamentais) I Mediana das Propostas Pinais
-■'e.-rC

i.',; .●●V Cv í.V 6/

Órgão CONSORClO INTFRI/UNICIPAI P" SA JRF DA t/lCRORRFGIAC DO VAÍ.F jO
l-’l 1A{-;3A
Objeio' Registro do pie;

para fi-inra e evertual prestação de servços em Imipeza e

'■Kjien ^açãü e lub-if cação Cos veículos da fioia do CISAMAFI..
Descrição Lavagem de Veiculo Automotivo - Lfr/agem de Veículo Aieomceivo
CatSer. 13544 - LAVAGEM Cl VLICLLO AUTOMOTIVO

Data: 07/CV7032 0830
Modalidade. P-eção Gelfônico
SMi’: SIM
Idetilificação; N^Pisgãc.i82C2 I / UASC.927934
I ote/llem; !'ò
Ata- UmAtci.
Adjudicação: (;//(D/2ü'i2 13:45
Flomologação

13/01/2022 15.34

Ponte; vnvv..co~;orasgcvema'-'cntai5.gov
■ br

Quantidade: 10
Unidade. UMDAUt
UF. MG
Valor da Proposta final

Ra/ão Social ri o Pornecedor

SNPJ
6-536,930/C001-76

RS79.5C

CA-TANOSFRAFIM ^FRFIFA' 09457S4600

♦VENCEDOR‘

R$ 94.29
Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Pinais

Úiyâü PHLSIDLNCUUAHLPObUCA
Gubniete c.L
j.-iaiiea Instit.-cional

36.'0I/2C22 39:3C

Modalidade

Pregão Flefõnico

SRP: NÃO

rt,jêí cij liiasilei-a de lii.eligé:v:i;i
üepartamer.TO cie Administ-ação

Identificação; N®[’recjão:39202l ●'UASG: 110120

Objeto Conliat-dç-âü de empiesa especializada - a piestação de seiviços comuns
contii-iuados de I mpezr./lavaçem ecciagicn de veículos, sem jtili?.açáo de mão
ce ob-c eni legiine de dedicacão exclusiva, paio j írcia ca Agé-iC a Liiasileira üe
Inteligé-cir (AhlN), no comple>o da St

Data

em Erasílio .

Descrição Lavagem de Veículo Automotivo ■ Lavagem de Veículo Automotivo

I ote/llem '/5
Ala: Link Ata
I onto: -/vvvjv.eomprasgovenr.me-^tais.gov'.
br
Quantidade:

CalSer 13344 - LAVAC=M DE VblGl.L(W-U'OMOIIVC
Ui-ijdade: UNIDADE
UF P=

■

Código Validação: f54ZhrsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%2bgmSffleb9G&^MfMhRPNZRvPYgeeejcisg /o3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
■ ■ o/ono^
token=f54Zhrsy1sFm%252fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvoSleCOG9XMfMhRPNZRvPYgeee)CisgA253d
Rdatór.ogeradonodia02/06/202220:04;19(IP:191-7.2.222)
^
«v/
● ● «z-,^
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CNPJ

nH7üu Süciül dü honiecedüi

33.fc)/2.U16/ÜOLil-lC

HüSb NAI^nONi Gbf lALUA

Vdlüi dd Pfüpoüta hitiai
llSy4,2?

Ef^í^liinA Db MbL>blR06 9/''911 b4iyi

'VfcKCfcyOH'

i’r<;ço (Compras Govornamcatais) 3: Moüiana das Propostas hinnis
./H. ,'4T f'-\i:ir'.''\'ficorc:o.'utr:'iir':c:i

nata; :)6/m/?0?2 3'J'3(;

Órgão- PRFSIOFNClA DA RFPUBI lOA
Gab'ne'e de Segi-.ranca Institjcionol

Modalidade: Pregão Elet'ònico

rrgôraa Fjrasiki'^ do !n:digêsc.ia

SHP. NÃO

Departamento de Adrnintsl ação
Ohjcto: ílontiaiaçaodi. t.mpmsa

Idonlificação: N“Proc}âorj9/ü21

pocializarla '3 prestação de serviços ooiTiuns

UAí'G 110120

Lot<;/!t(?m: V2

contimi-idúS de limpe: i/ldvaçem ecológica de veioolos, sem Jtilização ds mão
Ata. LiokAla
c e Abm '^m rogimo do dodicacão ox'dusr/a, para a freta da Agò',o a Brasileira do
fonte: vv-v.v.comprasgovemsme- ldii..gov'.

lnteiigé"çtr -vBIN), nc corAph:'o da SEDE em Brasília.

br
Descrição- Lavagerii do Veículo Automotivo - Lavagem dc Veículo Aueiiixcivt'
Quantidade: 44
!3b44

CutSei

LAVAGLM D

Vt ICULO AU OMO1 iVO
Unidade: HNIDAüb
UI-: DValot da Proposta final

CNPJ

Ra/ão Social do fornecedor

33.6r2.8lG/OOOt-lC

HOSS NARRÜN;-. GhRALüA -bHR.hl IA DF MFDFIROS Q/zíl! 104 191

HSyS.i^o

●VLNCLJOR-'

item 12; veículo tipo van sprinter ambulância

Preço Estimado; R$ 81,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R$81,67

Quarlidade

Descrição

120 Serviços

veiculo tipo ven sannter ambulância

Média dos Preços Obtidos; R$ 81,67

Observação

RS /b,no

Preço (Compras Govornamentais} 1. Mediana das fVopostas Finais
./■

,

« 7 A' ,.v, A A.-i ck: 07 (Jo J\. no í1c2C7 ’
Órgão

Untn: ;jl '04.'2022 3(VQC

JNIVbnSLADh l-bDERA. Jr 1 1 A.JUBA
.JNIVEPr-lDADF fEO.P: ITAJtJB/VCAM^^US ITABIRA

Objeto

Modalidade; Dispensa de Licitação

Contratação d i ixtrviço ;le lavagem n ligien za(;ão interne e ertlerna des veíaik'S
of ciais da Unive'sttlade -ecerai de Itajubá - Campus Itaoi-a

SHP- NÃO
Identificação: nispcasa dr I icitação t-T 1 Ci/20?/ /
IIASG lf)R'61

Descrição. lAV.AGIMDI VI ICÜI O AU IOMOI IVÜ - I.AVAGI t/l Dí ViíCUI ü AUCMOl IVO.
LAVACbM 3IMPLD? DE VEÍCULO SPRINTER 5' õ CDI ! 46CV 2013/2013
CalSei

Lotc/ltom: '2/1

13544 -1 AVAGf M Df VnCLt O AU"OMOTIVC

Ala; N/A
Fonte: wvvw.comprasgovername"tais.gov.
bi
Quantidade; 30
Unidade: UNlDADb
UF: MS
Valor da Proposta f mal

Ra/ão Socia! do fornecedor

CNPJ
0.399.322 0C0I-2G

RS /á.OC

I.AVt. Cr.R DUNAS CCMLRCIO L Sí-WICOS L1 JA

●VfcNCbJOR--

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediana das Propostas Finais
:r< !

l'J i\' Oâ <J.’ 07

R$ 85,00

<●

!'.■ Je 7C7
Uata:

HiSteiB
^
■1
■

asàsê.*

f)/r»2.'2C22 39:in

Rdatórioger3dQno£lia02/0B/202220:04:19ílP: 191.7.2.222)
«v/
●
Código Validação: f542hrsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%2 bgfnvoSle^X^9XMfMhRPNZRvPYgeeejcisg%3d
htlD//wvm.bancodeprecos.com.br/CenificadoAutentiddade?
X
ioken=f54Zhrsyl5Fm%252fBD3O0eDghVambNK9fmud5QDrkGF%252bg(nvoSl eCOG9XMfMbRPNZRvPYgeee]Cisg%253d
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Moítfilidnrlc::

ürgfio: (;(,V-hK(, UC bS.AUf Üb F,nNL'Oh,IA
f'rofciturj M.iitc pnl de Jyr„ Rondòma

bh’t'ònir.3

SHH: SIM

Objeto Mecj.íiltc Uft Fteçoc, POf-a Fjluro e bvçru.ol. COMi-ÍAÍ AÇÂO OL -MHHbSA
L3-^LCUÜZAJA JA ,-’i-iLS IAÇÃD D_ 3LRVICCS UL LAVAGbM L-. VLÍO.LOS.

Identificação; N^-Pregão 4-7U22 / JASG4
Lote/ltem: V5

MAQUINAS b bQLIPAUILNIDS.

Ata; LinkAfâ

Descrição Serviço Cspeciali/ado de i impe/a - LAVAGCM SIMPLfíS ● AMBULÂNCIA

Fonte, «v/vw coniM'a'jCjovei ioine"tais yc"/.
bi

I a>'.)ge-ti ri.-j paite interno e externa co vecjic. retirando locJo a ínijero observado
-j pintüfü. ct lizanco-se :<j-'ou ne-troe boyiacjvel, iitdu'nco u oacsagem nas
entieport.as. pat'o-choc,ues, pneus, aros, telas, fareis, üTinyinao todos os portos

BUR!TICUPU-WA

(Juantidarir: '00
Unidíttlfi; UNIÜAUb

cesejados.

QNP.I

Ra7ão Social do Fornitccdor

●7.ld-.272/OOCil-04

M JOSrn E CIA LT>\

2022
Proc.^0^^3
;
Fls._v

ÜF; KO

● SFRVICO FSPFClAl I7AD0 DF IMPF7A

CatSer

87

Valnr da Proposta Finnl
RS 85.0C

‘VFNCFDOR*

R$ 85,00

Preço (Compras Governamentais) 8. Mediana das Propostas finais

/●.
D:jt.r D7,'D?/7C77 :3;30

Orqaü T'i bunnl de dtsiiço eo FsT.tlo de "ocantins
Objeto Reejistiar preços v saneio á 'ntiira prestação de serviços de lavaçisr" s

Modalidade: Precjão Clefónico
SRIF SIM

●igien zac^o dco veículos do Tribunal ne Justiça do Fstado do Torantins, de
aco'do coiTi çôpecdicações e guanticades esiabelecidas neste Termo de
Referencia.
Descrição Lavaçiem dc veículo automotivo ● Lnvaqe'

Identificação: N'Piegão.42022 / JASC.9258M
lote/ltem: 4/lQ

dc Veículo Automcti/o

Ata- LinírAm

CatSer. 18b'14 ■ LAVACbM L'= VblCt-LO Ali OMOIIVO

Fnnte: .v.v-A-.r.omprasyoverinmed.iis.gnv,
hr
Quünlidüde 80
Unidade

LINIOADF

üf: TU
GNPJ

Kazfio Social do Fornecedor

2I1.998,:KI9 0'3m-4n

MODA CARS=UViCt)S AUif)M(niVüS LI UA

Valor da Proposta Final

R$ òbon

'VFNCFDUTM'

73.IJCÜ.7M; oauvdü

TIAGO RO3-RT0 DA COSTA 077:’52n(r9Ü

?6,95?.1?6/0031-3C

FRAGATA 1 A'VmJATC I TDA

22 89hC->aC/C'Xn-9!

liUMBbSlC PbP.blItASLVA (■07Co662’72

33.i34,8ói/0ü:n-n

bVANURO ÜONOALVbS MAKINFIO 03500285192

R.$ 80,OÜ

RS8Õ.0C
RS 89,90
RS 93,50

Item T3f lavagem de máquina tipo trator ■

Percentual:

Preço Estimado: R$ '23,34 (un)

Média dos Preços Obtidos; R$123,34

Preço Estimado Calculado: R$ 123,34

QuontiiJode

Desciiçõo

itiO Serviços

Icivoçem de máguira t po trato^

Obseivüção

RS 128,00
Preço (Compras Governamentais) 1. Mediana das Propostas finais
5''if9:\65ifrO.’L'r

á:

Data: D7/07 /2C7?'330

Orgão Ti- benai de Jcsüça co fstado de "ocantms

Modalidade. Pregão Flct'ónico

Cbjclo Reqisfi ar preços v sondo à ●iituro orc-stação rje scrviçors de iavaçjer e
●içien /acão dn.s veiniiios do Tr,bunal cc Justiça oo Fsiado do Tocantins, do
aro'do com cspccificacóe.s e quanlirades estabelecidas ncsle Termo co *
Rnt.-i^-ncia,.
Desorição Lavagem de veiculo automotivo - La-vagm-^ do Veiculo AufqKi;^i
CalSer. 13b44 - LAVACLM Dc VLICULO ALI'OMO IIVO
S3kJlã]

r

SRP: SIM
IdenliticaçãO- N“Ftegõo 42022 / JA3G 926814
w

I ole/llcm; '/’/12
^

Ata: Link Ata

iRPN ZRvPYgeeejcisg %3d
RdalóriQ
gerado nof542brsylsFm%2(BD3O0eDgliVambNKgfmud5QDrkGF%2bgfrvoSleCOQ
dia 02/06/2022 20:04:19 (IP; 191.7.2.222)
Código Validação:
http;//www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAuten1icidade?
«v/
token=f54ZhrsytsFm%252fBD300eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvoSteCOG9XMfN^RPNZRvPYgeeejcis9/o253d
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hniitc: Aww.nnntprnsgf-vorinmr''tnis.na^f.
br
B
Qunntidruie:

b

Unidade: UNIDADf

I^ITICUPU-MA
Proc.
2022
Fis.
Rub.

UI-: Tí)
c:ni’j

Razão Social cio horncccdor

23.060.760 0001-90

TIA30 ROBERTO DA COSTA 02726250'90

Vnlor da l’roposta l-innl
RS 50.0C

'VENCF^lOR*
.’0.938.009 0001-40

MODA CAR 3 RVICOS AUTOMOTIVOS ITRA

RSlOO.OC

26,952,126/0001-30

KRAGAIALAVAJAIC LIDA

RS 12S.0C

22.S9b.->SO/i.0m-';)l

HUryBbHlü PfcRdRASLVA /0/060021 72

RS 102,90

.R-i in4,86i/onm-ii

tVANüRD nONCALVhS MARINI 10 035902B5152

RS 1 /0,00

RS 127.43

Prego(Compias Covcmaitietitais} 2: Mediatia das í^ropostas Pinais
,iv !/\'í :?‘'dn

Data: 02,'02.'2C22'3 30

ürgão Tr bunnl d'-' Jc r?liçâ co F-^t.co cif- “ocaniin?

Modalidade: Preyâo bl;;t'ôiiioo

Objeto H(.‘y.strnr pn;gn:-; v saivio à áituru prcsUigúo de serviços de lavírjei- e

SRP: SIM

-igien zac'?.'’ dea vpinnlos do I ribunal ro Justiça dn bstado rli» I rriantins, d*'
aco'do r;om espscificacôes e quanticados ostabolocidas ricstc 1 eriT.c, de
Refc.rcnoia

Identificação: N''Preqão420; /JASG 925814
Lote/ltem: 3/15

Descrição Lavagem de veículo automotivo - Lavage'" de Veículo Aulomotivo

Ata: Link Ata

Catser 13544 - 1 AV'A0"M D" VFICU O AU~OMOTIVO

Fonte: A'vV\v.comprasgover'iame'‘lais.gov.
br
Quantidade: 61)
Unidade: UNIDADb
üb; IO

CNPJ

Ra/ão Social do Fornecedor

23.000.760, OQOl-90

TIAGO ROBERTO DA COSTA 02725250'90

Valor da Proposta Final
R$ 90.0C

●VLKCLOOK'
33.134.8ól/00:)M1

bVAMDIlO GONCALVbS MARIdMO 0369n2«6192

26.952.126/0001-3C

FRAGATA LAV/«JATC LTDA

20.998.309 0001-40

MCDA CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS I TDA

●IS TJl.bC
RS 153,35
RS 133.35

R$ 115,00
Pieço (Compras Governamentai.n) 3 Mcídiana das Propostas finais
,W h\:i

Órgão

Data: 32.'D2,'2C22 1330

11 bunal de Justiço co Ls-cco de occrnms

Modalidade: Pregão Flel-ónico

Oh|olo Rr■Q^stra^ pro.ços v sando a nitura preslaçao de serviços de lavag^-r e

SRP: SIM

“iqien zação d cs veículos do Tribunal ce Jusbça do Csladc do Tocantins, de
aco'do con-i especificações e quanticades esrabelecidas neste Terrric ce
Referência..

identificação; N'‘Precjão:42022 / J.ASG:926314
Lote/liem: 4/2‘

Descrição I avagom de veículo automotivo - Lnv.ngc". dc Veiculo Automotivo
üütSer

Ata: Link.Ata

13644 - LAVAGbW Üb VbtCLLÍ; AU QMÜI IVO

Fonte; Wyvw.cornprascjovernamentais gov.
br
Quantidade; 60
Unidade; UNIDADf
UF: TO

CNPJ

Razãü Social ri o Fornecedor

20,998.:K;9'Oaül-40

MODA CAR S::nVICüS AU t OMü 1 IVüS L i Dr-.

RS 90.00

<

●VFNCFODR ^
.●'3.ü60.76ü'ijCUl-y0

Valor da Proposta Final

TIAGO ROBERTO DA COSTA Ü272625U19U

Relatório gerado no dia 02/06/2022 20:04:19 {IP: 19'l.7.2.222)
í_ n
|RPNZRvPYgeeejcisg %3d
Código Validação: f54ZhrsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%2bgfnvoSleCOG9,
httpi/Avvvw.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
«»/
●„ -^o/->a-3,h
loken=f542hrsylsFm%252fED3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvoSleCOG9XMfMhRPNZRvPYgeee)Cisg A253d

R.3 lUõ.OC

18/32

CNPJ

Hazau SucidI du Poiafcedüf

2b.>JS2.12fa/'JQUl-3C

í HAÜAÍALAVmJATC LiLA

'//.8‘í6,Dftü/i:0Ül-91

PUr/RFATO PFR=IRASI. VA 7U7C3b6217,'

33 134.8Ô1/000M1

rVANDRO GONCAIVFS MARINHO 03I3907S5197'

Valai dd Proposta Pinai
RS 11 ò.SC

RS isn.sn
2022

RS l?f),7n

Proço(Compras Govoinameniais) 4 Mediana rias Propostas finais

Órgão TV bi-ncil Je Jostiça co Fs:< do de “ocantins
Objeto Reqistiar preços v sando á 'uluia prestação de serviços de lavager" e
-igr-n ?acão des vnini,iios do Tribinal ce Jiistiça do Fstado do Tocantins, do
aco'do oüin especificações e quantic<3dss estabelecidas neste Termo de
Referénçiã.
Descrição l nvagem de veiculo automotivo ■ Lavage’" de Veículo Automctivo
CiitSor ISir-ld - LAVAGEM DE VSICl.LO AtrOMOTIVO

Dato D7/C3/7C?.? '.3 30
Modalidade: Pregão flel 'üiiiro
SHP: SIM
Identificação: N'^Piegâo:-T2022 / JASC9258H
I ole/llem; 3/17
Ata: ijnk.Ata
Ponto; .v»VvV.com|'r;.isyovorK;me- tüis.(j')v.
Pr
Quantidade: 4b
Unidade: UNIDADr
UI : I.)

CNP.J

Razão Social do Porrrecedor

23.0f:0./'r,0[Kim-9':i

lIACiO RUBhR IO DA '.X)SIA (r2/262ã(r 90

Valor da Proposta Pinai
RS 1 no.on

-VbKCtDOn *

t;-;.is4.roi/oü:)1-ii

FVANDRO GON3A1VFS MARINHO 0389028519/

●26.957.126/0001-3C

FRAGATA lAvAJATC I THA

20.033.309 0001-40

MOUA CAlt

RS 12:,CIO
RS 131,5C
l3AoC

.KVICCS AUIOMO t IVOS L ‘ D-^

K$ 170,00
Preço {Cüinpias Goveínarnentais) 5 Mediana das Propostas Pinais
■■

Orgãü

1 r bunal de Justiça cu fc sutdo d<' ocontins

Objeto Registrai preços v sando ã ãitura prestação de serviços de lavogee e
●igien za'çâüdcs veicjlos do Pitunal ce Justiça doLslado co locanlins.de
aco'do com espec:licaçofr.s e guantic.ade.s estabelecidas neste leimo de
Releiêiiçia..
Descrição I avagem de veículo automotivo - 1 avagem de Veiculo Automotivo
CalSer

13544 ● LAVAGEM DE VEICULO AU“ÜMOTlVO

Data; 32/02/2i:

‘ 3.30

Modalidade: Pregão Plet'6nico
SRP; SIM
Identificação: N‘/prcgão:42022 / JASG'920314
Lüte/ltem; 4/23
Ala: I ink Ata
fonte; ●íU>vA'.connprasgoveriÃme'tais.qov.
hr
Quantidade: 30
Unidade; UNIDADt
UF: TO

CNPJ

Ra/ão Social do fornecedor

73.060.760.0001-90

TIAGO ROBERTO DA COSTA 0r7?57õ0'90

70.998.309 OOOi-40

MODA CAR S-RVICCS Aijl OMOl IVOS 1 í DA

Valor da Proposta f mal
RS 100,OC
RS lOO.OÚ

'VLNCLJOR'
2lj.9b2.12b/O0ni-3C

PRAGAIALAVAJAIC LIDA

7;'.a95.o80/C001-91

HUMRFRTti rFR"IRA3l VA7ü7CP66'R7-

33.134.861./G03M1

EVANDRD GONÇALVES MARINHO 03590285192

cÍlLDvÍdaÍo*°M2hre!SsFm%aBD^OO^eDgbVambNKgfmud5QDrkGF%2bgfnvoSle CÍ36^«^1hRPNZRvPYgeeejcisg%3d

RS 120.00
RS 149,90
RS 1-50.0C

19/32

Item 14;lavagem de máquina tipo bob cát
Preço Estimado: RS 1 16.30 (un)

Féícentual

(Juantidade

Üescrição

30 Se viços

lavagem ce máqi. ina :ipo bob car

IP
^■»WWC-

Mi
BURITIC
Proc.
FIs.
Rub.
)0

Übicio. Rcqistfc de preços pars ÍLiofa c cvcrtual prestação dc serv çoc cm iimpc/a e
●igien /ação e lub'it!cação cos veículos da Iroia co CISAMAFI..
Descrição- 1 nvaqem dtr Veícuio Automotivo -1 avage-m de Veículo A(jv,.mo’.vo
CatSer 13h44 -LAVACbM

ibtidos^$
1 iô^o
● . Jm
'
'
■

Observação

Preço (('ompras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais
/ i ' 0''<^3i\-í'jdeüTcíeJi.l:'>deJ.iV^
Órgão. CONSOHCIOINI! Kt/UNICIHAI Di SAJDl OA t/iCHOPR: GiAO 1)0 VAI ;
PHAMGA

í

VEICl .LO Al rOMnilVO

:022
RS 109.30

Data: CV/C1/703? C8.30
Modalidade- P'cçã0 rietrónico
SRP: SI VI
Ideiuifieação; hPPregao.l82C21 / UASC.Q27Q3'1
loie/ltern. /2
Ata: L.iii< Ata
Adjiidicaçüo: 07/0Í/2Ü22 13:45
Homologação: 12/01/70/’? IG.34
Fonte wwvv.cc-^ordjqcvemà^eniais.gov
br
Quantidade; 113
Unirlacle: UMÓAüt
UF- MG

CNPJ

Razão Social do Foi neeedor

■6.õ36.930/C001-.’6

CAÍ. ÍANO SFRAFIM ^1 RI IPA ' OQ43/8'^600

Valor da Pioposta Final
H$ 109.bC

●'vrr.crooR'*

R$ 98,75

Preço (Compras Goveinamenlaic) ?. Mediana das Propostas Finais
‘"í :-i’! :>''dstN6od<:0.'d<:Jt.l‘<idv?CT!
OKjâü. PRLSIDÓNCIA DA RCPOBüCA
0abirie;e de Secjui anrra Instit-ciorujl
r>gr*rda Bioolier a de lti:eligèiu.ia
lH’p-]rt:iinentu de AfIminisfDção
Objeto Contratação de empiesa eapeciali/odu "a prestação cie seiviços cornun-j
conlinuados cie limpe/a/iavuçern ecolcgica de veículos, sem jlil./açáo de mao
c.eob a erit legiinecie dedi':ação exclusiva, paia a ficta da Agén: Dias leiia d e
lntelige'sic ÍAblN), nc complexo da SLJL ern Grasilia.
Descrição I avagem de Veículo Automotivo -1 avagen-i de Veículo Au;omc,.vc
CatSer

13544 -1 AVAGFM DF VFIl.U O /.yOMOTIVC

Data: .36/01/2022 39.30
Modalidade; Pregão neccnico
SRP; NAú
Identificação: N'-'Pregãü:392021

UASü,11312ü

lote/ltem; "P
Ata; Link Ata
Fonte; -/vv/v/.comprasgover-iomo-tais.gov.
br
Quantidade: 4z.
Unidade; UNIDADF

UF; rr
CNIM

Razão Social do Fornecedor

.3.3.n7?.R16/On3MC

ROSS NARRON" CFRAi DA "FRPFRA DF MFDnROS 9779115419'

Valor (Ia Proposta Final
R$ 98,

* VFKCFDOR ‘

R$ 94.29
Preço (Compras Govcrnamcntaus) 3 Mediano das Propostas Finais
-AT / ‘V!
d3 /V i\> cí? 0,'C‘- Jí. hodcdO^'
Orgâo PBFSIDFNCIA DA RFPURl ICA
Oabine-.e de Segurança Instii-cional
Agercia Dtasilei-a de Im.eligêneia
Depai lanieri.ü de Administ-açào
is
Ob|cto (.onliatacào dc empresa r.sprci.ali/ada -a pie.siaçáo do serviços comu|
ão dVviao
coiuinnados dc lirnpiva/lavaçem cc'olcgica de veículos, sem ..iiil i,'cç;
cc ob'a ern rzqime de dedicação exclusiva, paia a licla da Acjoc a ■ -trabileiial**'

Data; 36/01'?022 3930
Modalidade; Pregão Flet-ônica
SRP: N.ÃÜ
Identificação: LFPregào39?0?l ' UASGn0120
\ Loie/ltcrn: '/5
jvS. . Ata; Link Ata

ln:elicjê-cie í/vRIN). nc coniplexo da SFDF em Rrasiiia. .
rüili-lf»!

Rdalório qeraíío no dia 02/06/2022 20:04:19 (IP; 191.7.2.222)
«-.v/
●
Código Validação: f54ZhrsylsFm%2IBD3O0eDghVaínbNKg(mud5QDrkGF%2bgfnvDSleC%9)«ft^hRPN2RvPYgeeejcisg /o3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutentiddade?
«v/
o/oc-jw
token=f54ZhrsylsFm%252fBD3O0eDghVambNKg(mud5QDrkGF%252bgfnvoSleCOG9XMf^*RPNZavPYgeeeJClsg^253d
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ü(^'ín^iç.í^o: LnviKjrm dc Veículo Automotivo ● Lrivagem de Veíeuio Automotivo
CulSei

I3Ò44 - LAVAGLM L'L Vi.ICLLO AU OWOTIVO

Hontc: AVi'vV.nnmprasr]f)Vcnr,inc-'tnis.ga'/.
br
Quantidade; .
Unidade; UNIDADE

ur: DValor da 1’roposta hlnal

CNIM

Hazão Social do Fornecedor

33.672.816/OOÍJMC

R;iSS NARRONEGERALDA "ERPERADE MEDEIROS 97791164191

RS94.2Ç

'VENCEDOR'

R$ 152.68

Preço (Compfa.s Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais
rnc iA'i 5-'dj> vs de O/’JcJi. ho dc
Data. Ü6/01/2Ü22Ü9:00

Órqão PPErriTl IRA Df REI TfRRA
0;)|(do- llr;i-)istn; d,- |jrcç;i parrÉ a auntrataçá;-) r.c itmprc.sa -:spe<;:alizaea rir. presTaçao rk;
ser\iços de mnm reaçáo prcveetiva r. corretiva dc laaehos c autnmóvc s leves e
oesados que coTiOcem o frota da StMED e os onious peite'’cente3 oo ^rograma
( nmnho da F >ccla, coíTi aquisiçào de peças o serviços do lavagem.
Descrição Lavaçiom de Veículo Automotivo ● La/ayrcn de Veículo Automotivo
CalSei

13644 - 1 AVAC! M i:- Vl ICUOAU QMOIlVO

Modalicladc; P'cr,;ifi bk'tróiiico
SRP: SIV1
Ideiuilicação: N'Pregão.-l'?C/1 / UASG.980044
I otc/ltcm: /9
Ata: LiiKA.ta
Adjudicação. 2l/0l,'2022 10:6.
Homologação: ;-‘l,'Ul/2ü22 12:1h
Eonte: www.comorasgoverna-^entais.gov
br
Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
UE: PA
Valor da Proposta Einal

CNPJ

Razão Social do Eomeoedor

2l).717.6.34/r,0Ül-77

CAR CFNTFP COMERCIO DF PNFUS IDA

RS1€2,6í;

J.MAIA TRANSPORTES i .TDA

RS 1C2.75

■* VENCEDOR»
3S.333.535/COO 1-96

Ifôm T6: lavagem de máquina tipo rétfoescavadeira^
Preçü Estimado: R$ 183,51 (un)

Perocntíia1p^^feç^tstirnáiáõ'Òalculado: B$ 183.51

Quantidade

Descrição

20 Se'vtços

lavagenv de macuina lioo relroei

3f-, .

m

Média dos Preços Obtidos; R$ 183.51
Observação

;vadei'4

R$ 190,00

Preço (Compras Governamentais) 1 Mediana das Propostas Finais
,'/v. lAr: 5-'d3iN0.->^ir,%’.!r.':.i\-}rít‘:C2!

Orgão: 1 rhunn! de Justiça ee hstarlodc ocantins
Objeto

Retrstiüf pieçus v sando a mtuta pieslação de serviços de lavjtjee- e
igieii zaçáo des veículos do Tribunal ce .Justiça do tstaib do I ocantins, de
dCU'do com especificações e ciuanlicades estabelecidas neste leiino de
Refeténda..

Descrição I avagem üe veículo automol vo Lavage"^ de Veiculo Aulomctivo
CalRer 13644 -1 AVAGFM C- VFIÜU 0 .sU"()MüTtVO

Uati); 32/02/'iC22 .3:30
Modalidade: Pregão Llel'ónico
RRP

SIM

Identificação: N^^Pregão'42022 / JA3G:925814
Lote/ltem: 2/13
Ala. UnkAlíí
Eonie; ivvvyv.comprasgovon.-.me^lais.qov.
br
Quantidade: 30
Unidade: UNlDAüt
UF: TO

Relatório gerado no dia 02/06/2022 20:04:19 (IP: 191.7.2.222)
iRPNZRvPYgeeejcisg %3d
Código Validação: f54ZbrsylsFm%2fBD3O0eD9hVambNKgfmud5QDrkGF%2bgfnvoSleCaG9,
httpV/www.bancodeprecos.com.br/Cei1ificadoAutenticidade?
token=f54ZhrsylsFm%252fBD3O0eDgbVambNKgfmud5QDrkGF%252bglnvoSleCCM39XMfMhRPNZRvPYgeeejdsg%253d
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CMPJ

MdZüo Sücicil üo i-ur'iecedor

23.0t,DVbÜ/UGÜ1-^JÜ

I lAGO HOBbl-i IÜ DA COS IA 02/'262oü‘ ÜO

'VhKCbDOR’

Vdiüi dü Piapüsia Piiidl
fi$ 4ü,a0

B

2Ü.9D8.D09 OOül-40

MUDA CAR R5RVICÜS AUTOMOTIVOS LTD/.

76.Q52.126/G001-3C

FRAGATA 1AVAJATC l TDA

22.89i:..G80/C001-91

hUMBbl-líO PbH-lHA $LVA ('0('C66(j21 H

33.134.861/0001-11

EVANDRO GONÇALVES MARINHO 03590285192

ITíCUPU-j^A

Proc.
FIs.
●Rub.

2022

V-

RS IQO.OC
●iS 209.9C
RS 280.00

RS 165.00

Preço (Compras Governamentais) 2, Mediana das Propostas Finais
/r< iAn :>●'dl IN

(!■'ík‘ J'-: U- ik‘2C2:

nrf]HO' MINIS ERIC Üí< bDUTAÇAO
Soorctr rin b>:nniiriVi]
Giihsri-rnrrm rr rianeia^cnto o nrsame-tn
lnr.tilíjtorr?dcral dc Fdusaçào, Cicnoia c "oonoingia do Amaznnao
Oampii'. São Gaor ei d?. Caohoci'a
Objoto linb stro dopreç:: pnm futiin; c o-t';;t;;<;áü do ompresa ospc-ciali-:vlr, p;Ka
●namit-.-nctroí oorotiva o pre/entivh de veu-ulos cficia s deste IFAM-CSGC..
Descriçüo Lavagem de Veículo Automotivo - Lovage^i completa de veículos pesados
CatSer

A.-: 150.DC

13644 - 1 AVAC-FM 0" VFICU O AU~0M0TIV0

Data: 20/01/2022-0:00
Modalidade: Piegáu Llet ònico
SRP: SIM
Idcnlificação: N'-Progão:77U21 / JASG.l ?3?73
Lote/lt(íin: 2/S
Ala: LuikAta
Fonte; .vvvw.compraogovcr"iô.mc“t3is.gov.
br
üiinniitlnde' 9b
Unidade: UNIDADE
UF

GNPJ

Ra/áo Rociai do Fornooodor

39.419.804,0G31-02

A lU P, VASCONCFI OS

am
Valor da Proposta Final
RS 165.DC

●VtisCÍ COR*

R$ 195.53

Preço (Compras Governamentais) 3 Med ana das Propostas Finais
.N vJík- OTjcJi. ho d'2V2^
//>,■ ; r
Ótgíio PRLFLI lUHAUL üLLiLRRA
Objeto Beq Stic cie preço para a contratação ce emipresa espec.ali/aca na prestação de
serviços de manUençáo pítíventiva e cotieuva dc lancFas e autornove s leves e
Desados c,ue Tipõem a ticda da SFMFC e os onious pci-.eece''les ao ^togiama
Cdinnliü da l 'icola. com uciuisiçáo de peças e serviços de lavagem.,
Do.scriçào I avagom do Voículo Aii(r)molivo -1 .avaqoTi dc V'oíciilo Au.onv;,ivo
CatSor 13544 - LAVAGrM DzVdtT LOAU iiMOI IVCl

Uala: OC/Cl/2022 09:00
Modalidade- P-eçãorietiónico
SRP: SIM
Identificação: N^Prenão:4-2C21 / UASG:98Ü044
Luledlem. />
Ata: LiQí^Aita
Adjudicação: 21/01/2022 10:56
Homologação: 21/01/2022 12: 18
Fonte wwvv.cü—aidsgcvefna- enidis.gov
● br
Oiiantidarlo' 20
Unidade: tJMDADt
UF: PA

CNPJ

Ra/cão Social do Fornecedor

20./I .'.634/C00l-,’.'

CAR CLN i LH GOM_HCIO DL PNLUS _ l üA

Valor da Proposta Final
HS I9Ó.0C

●VCKCIIDOR'
:)S.333.b3S/C0Cn-96

[iliâíiS
,
T.'
ifc

J. MAIA lRr^N.S■^OIi!bS -lÜA

Rdatório gerado no dia 02/06/2022 20:04:19 (IP: 191.7.2.222)
\
[XWm4hRPNZRvPYgeeejcisg%3d
Código Validação: f54ZhrsylsFrT>%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QD rkQF%2bgfnvoSle
http:/Avww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
lvPYgeeejcisg%253d
ioken=f542hrsy1sFm%252fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bg(nvoSleCOG9XMfMhR

RS 196,0b
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Item 16:lavagem dertiáquinapá cairc-gadciia
K

Preço bstimado; HS 212.78

Percentual:

rt-eço Estimado Calculado: R$212,i'8

Qijiintidadií

Oosariçfio

80 Se-vico?.

lavcçem de rriáqui‘3 p& carregadeira

Observação

- BURITICUPU-

2022

Proci^OOSQQ
FIs.

Preço(Compras Govornamcntais) 1 Mediana das Propostas Finais

ÓrgüO

Média dos Preços Obtidos: R$ 212.78

R$ 213.33

■Rub.
nalu: ?í/ y/7C.'P 09.00

tvir^llí ('RIC I)m JU3 l$A
Dilll lORIA -jF ADMINJiS' IíACÃO T C'STÂ0 ■ F JNAl

Modalidade; Prnriãn Flet●õnioo

COÜROLNAÇÁO hLGiONAL OL MACAHA

SHI": 31M

Objeio Regisiic de preços paia e.<entuái contratação de e nprei

I

.eciall/adais' na

orsstaçàc ce serviços de nia-uleiição operacional pievenliva e conetiva,

Identificação: N- Preyãu:/’2021 / .JASG iSdO.^^b
lole/ltem: 8/35

lo'iiei.1 ■ ciilo de peças, fl.idos e acessórios automotivos ce reposição genu nos
ou oncirais e se:vic: dive:
pr.rc os ,'eículüs autcniotores que conipòeni a
Irota CO Cüo'denaçâü -legional Amapá e Nui te do Pjiá/CR-AMP, er" hlacapá*«P
e dos Ccoicenaçòes lécniccs í ocais - C!1 s,.

Ata. ,U.n.k.At.S
ronte: AWvV.cuin|jra.sr|i/venanK- tüis.yrjv.
hr
Quantidade: 20

Descrição I avaqem de Veiculo Automotivo - i a vagem completa ce VeícUo oesado

Unidade: l.lMIDADF

Cot.Scr 13544 - LAVAGEM CE VEK.t-LO.'-U''' 'MOTIVO

UF: AP
Valor da Proposta Hnal

GNPJ

Huzüo 3ui;ial do l-urneccdur

●.■’8.036.92C,'0C:n-8O

J ó G SANTOS COMFROIO F SFRVIOOS ITCA

RS 213,33

* VENCEOOR'

RS 205,00

Preço (Compras Governamentais) 2. Mediana das Propostas 1 inais
,'nr ÍA-'; :^''(üiNí'.^iiríJ,'n(‘ J:.'h'dnlK2’
Data. 30/09/202' '40C

Órgão PFr-riTnRAMUNIClPA; OF .SÃO SFRASTlAO - PMSr. Al
Ofijotn SRP - Contrataoao de empresa rsper.iol rada, pai

prestar se-v.co sob de-cando

ce lavagem e pnlimentc at fomot vrs nos veictilos pertencentes á frota dos
crgâos p jWicos munioiorl. corrcrrre as ccnd çõcs c especificr.ções

Modalidade: Pregno Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N''Pregào.?620/1

estabelecidas -o presente Termo de Referência .

UASG.93287F

lole/ltom: /3

Descrição Lavagem de veíttulo automotivo - Lavage"' Simples ce Gaçomba, Ón bns

Ata: I ink- Ata
Adjudicação; 30''09‘'2C2

9 25

Fonte: wvvw.comprascjoverneme-lais.qov.
br
Quantidade: 400
Unidade: Unitlace
UF: Al
Valor da Proposta Final

Ra/ào Social do Fornecedor

CNP.J
9.610.146/0001-94

RS 200,0C

JOSCCARI.ÜS 3EZFRRA JUNICR 1158^992.440

♦VFNCF‘>0R’'

oc.104.360 ■nnoi-'in

ASSOf lAG.AO VILAS 8GAS

2b.95v8.29ü/i:a01-/4

l/.ARIA EDIENz DOS SANIOS DASLVA C<!9S69/44/l

RS 20o,nC

RS 210.00

H$ 220.00

Preço (Compras Governamentais) 3. Mediana das Propostas Pinais
,vv ; -/7 5-' (fu ;.'v iL- dc-: C Cc. b ts-- rfe X?'
Data; :i;i/tW/:'G2' 'OUG

ürgno PRFFFITURA MUMIOlPAI OF'-IRANI-AS/Al
Objeto Ata de Registri) de ^recos para Prestação de Serviços n-n COKSERV.ACÃO DE
veículos. ALINHAMEN 0 áALANCErtMENlO, CAMáAGEM E SUBSII ( . ll(,'AO,
P.EMh iDC ÜE PNEUS, dest nados as diversas Secretarias deste

filí-Sííril

[=1^
■“

SHP: SIM
Identificação; NTregão .342021

aiant.dadcs e .especificações constantes neste leimo de Refcrcnr.a \\
Descrição Lavagem de veículo automotivo - Lavage- de veículo aulaifnslF/o

Modalidade; Pregão Elet'ónico

Xòsi

UAÍIG 982841

^"●^tc/ltein: 2/10
Ata; Ltak.Ala

Relatórioaefadonodia02/06/202220;04 19(IP: 191-7.2.222)
«w
● ■ n/oj
Código Validação: f54ZhrsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%2bg fnvoSfe^K5^^KMhRRNl2RvPYgeeejcisg /o3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAuten1icidade?
«sy
● ● o/oc^.j
ioken=f54ZhrsylsFm%252fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvoSI©COG9XMfMhRF^ZRvPYgeeejcisgA253d
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GritSor, IHh-l-l ● LWÍ- -M L'- '.y' ,LO .i-U 'HvUillVÍJ

hontc; .v,v,v.nMmp'nsyovor-i.-iiv"tni:í.gnv.
ím

'● B
Proc;
Fls.,
'Rub.

Qurjntid;H.1e: 2i->C
Unidade: Undace
UF: /'
CNPJ

Razao Sociü! do Fornecedor

:)7.873.246;CÜ0M7

JOSE SÉRGIO PEREIRA UMA

Vijlcr dí) Proposta Finai
^3 22Q.0C

● VENCEDOR '

Item 17: lavagem de máquina tipo tralor;de esteira
Percentual

Preço Estimado: R$ 355,28 íun).

'Préçiíits^ado Calculado:’,R$ 355.28

Uuortidude

Uescriçãu

■ ■. Sorviço"?

Invagem do mácuin*, tipo'ialor dc esteira

,. 'Vi

Média dos Prei^ Obtidos: R$ 355.28
Oliservução

R$ 391,35

Preço (Compras Govcrnamcniais) 1 Mediana das Proposlas Finais
.o,- í.i'' 5''

Oigão

PrCFriTURAMUNICIFAl ')! -AULA =RriTAS PR

Objelo Rtxjisti o ao preço para íiitiir.? o evcniual contratação de Empresa Fspoc ali/ada
oiTi Presiaçáo co Snrv.ços do h gienixação o la‘vaqom de veír^nlos levos e pesados
saia a manutenção ca Frota do l/l_nicíp o de Paula Freitas/PR erri atendimento
as necetsicades das Sec eianasSoiicitanies.
Ocscriçfio I .-jvagem de Veículo Automotivo -1 avíigoTi Completa ena m.-Kiinnas npo' pá
naircqadeiiri, i::lfoescnvatld'n, rolo nompressor, molnnivelíidnra esc.-vadei-n
● ictá.jlir.a, Tainr, sendo- parte irvo'na aspiracsn de oansos e caroetes»' Irnpe/a

Data: D3/05/2C2? 38.15
Modalidade; Pregão Fiel'ònico
RRP: EIM
Idenlificüçãa: N‘^'Pregãü.322022

UASG.987753

lole/llem ,3
Ata; LuiLAla
Fonte: ,V'.v/;.comprasgr>vemame'tai.'.(jov.
br

cr, ps.inel Pailc cxterris pinliiia. caixa de roda, caixa de ar.
CutSer. IHb44-LAVAGLM D-VdiA.LO AU 'OMÜlIVü

Quantidade: 2Ü
Unidade: UNIDADE
UF: PR
Vaior da Proposta Final

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

23.746.60AC001-10

PARLO JULIO SIDÜLI ME::ANICA DE VEICJLOS

RS 380,65

;6.75tí.4l'J/uü01-15

M.ARCIO ANDRF rADU VII AS BCAS - SFRVICOS

RS 38',ÜG

38,493.'1G;C001-18

VAN JLHLLI CRIStIANO _bSNAAK 0609293''964

R3 401,7C

3r>. l l .'.n37/nOm-26

LUCAS LI ll<0 B.ARI H 113,'60929' ft

RS 422,92

■ VFKGF‘^OR'

H$ 300.00

Pieço (Compras Covei namenlais} 2 Med.ana das Proposlas Finais
inc /A : o‘ ‘:iT.i\C'odc0i'íic~'i Trjck'2Cí'
Oryão MINIG fc HIC'DA Uhl-:;'SA
Comanco do Exeruitu
COMANDO MlLl iAH Dt) ObCIbA)” DlVICÁl) Db bXtRCIlO
13=Bnqads de in‘antarta Motonzade
58- Potnlhào dc lrfa-tar;n Motenzado
Objeto- Pre<jâi' 16,''2P21 -Acitisição r!e Serviço pa a Manutenção de Viatiiras r e2'
í.scaláo..

Data: 04/02/2022 10:00
MciiJalidade: P-egão Üeiionico
SRP: GIM
Identificação- N‘ Prngãs:l62C21 / U--\SG:lõ009n
Lute/ltem:

15

Ata: I in< Ala
Adjudicação. 15/02/2022 17.13
Homologação: 1//Ü2/2022 14:43
Fonte: v.’\v\v.cor'-’Siasgcve;ris'''enlai5-gov
●br
Quaritidade- 4
Unidade: UNIDADE
Ub; CO

Síj^iS

Relatório gerado no dia 02/06/2022 20:04:19 (IP: 191.7.2.222)
X.
|COG9XMfMhRPNZRvPYgeeejcisg%3d
Código Validação: f54ZhrsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%2bgl
ht1p'//www .bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
ioken=f54ZhrsylsFm%252fBD300eD9hVambNKgfmud5QOrkGF%252bgfnvoSleC OG9XMfl^RPNZRvPYgeeejcisg%253d
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B
Proc.
FIs.

Descriçno. Mrmutençfio rfn Vntuilos Lfvns o Posados ● í/íanutorcSo :li’ Vcir.i.ios Lrvos o
Pi.-sud:.’; Sfjrviço (lo TrocJ de todus os níveis ct? oleo cis inotooidetu ' ondü,
inoluridn óleo do motor rdeo do combio, óleo ria cifeçao h drnul co. óIod do
Lifcrenciíil fleido de arrefceinonto, incluindc scrvico dc lavaqe' rio sistema dc

;Bub.

nrreóeciniertc (rcse'yatór o radiador e narngueiras}, Dein como troco dc todos os
filtros, inckiindc cc óleo rio moto'. filtros de combustíveis,fiitios dc a' e dc or
oonciricnoeo sc for o caso. com aoücaçào oe peças por rionia ria conlrataria.ao
aloco do mc-.or, ccni aplicação do peças por conta da rontralada. f>rv ço a scr
■‘^ali/ario na Gnarnição oe Araçjarças - GC.
CatScr 3ti6b - MANÜ iM,'A ;

Vth.tl LOS LcVbS / -^fcSAUOS
Víilof da Proposta hinal

CNPJ

líüzão Social do l-ornecedor

3!).339.f)3l/rOD1-'>fj

UNI PbCAS bSt WICOS A.llüVIOflVOS bIRbU

dSlOO,Pi'.

';i.Q3';,4ói/í)otn-7v

PR"MIFA PFCAS F .SFRVICCS - FIFF I

RS 3o;j,3í;

D7,587,357/C001-7'1

MFCANICA NOVA WGD ! TF.A

R5 300.0C

26.'/3.3IC 0C3I-S9

AUI ORAf/A COWLRCIO ÜL ^LCAS L S-RVICCS ÜKLJ

RS 3-16,33

‘VbNCtSUR '

HS 3M.bO

Pieçü (Compias Goverriainenlais} 3' Mediana das Propostas Finais
/'I..- . -I í .V'ri;.'A'víj;-d<,-i.7.'£.v.t 'terifAíJA.'
Uüia; 2t.;0fci/2ü21 C9:0tJ

Órgão. Phbi-bl I UMA fVUNiUlPAL Jb IANGARA JA SbRRA
Objeto

RI CIS RO ni- PRFÇOS, pa"a 'utura e eventual CÜN' RAIAÇAO Dl- FMPK-SA

ls-’lcialiáa:a

puí:s ● ação ü i sotviccs dl lava ja i o, par« a i li jdlk

^ FHO A jb Vb'CULOS DO VlONCIPlO, con-oime especificações contidas no
I ennc de Re’eiénciü e demais exigências estaaelecicas neste Ld tal e seus
anexos..
Descrição Lavagem Je veiculo autoinolivo ■ Lavage" de veículo aulomclivo

Modalidade: P-egão Fletròmco
SRP. SIM
Identificação; N‘ Prcgão:462C21 / UASOtOSSlSõ
Lüle/lletn: /i
Ala: L in< Ala
Ad|udicaçno ;'7/nd/?()?i 17,03

OíllScr 1 3n44 - I AVAi-FM QF VFICLI O AU"OM(lTlVO

Homologação: 27/08/2021 17:06
Fonte: v/ww.co^mrasgcvernd” enldis.gov
,bi
Quantidade 57
Unidade: Unidade
UF; Ml'

CNPJ

Ra/ão Social do Fomecedoi

32.730.b23,C001-80

bUVALDO ALVbS GOMbS 03.3/o3/0113

Vaioi da Proposta Final
RS 374.00

●VbNChJOH"
22 010.032 OGOl-00

RS37Õ.0C

DIÚGO GARCIA KÜ IL-ICA

r. -í

-sí-aftÇl

● item 18: lavagem de máquina trator de pneus 4X4
Preço Estimado: Fi$ 163,C0 (un)

,

Percentual: -

Preço Estimado Calculado; R$ 163,00

Quantidade

Descrição

20 Seviçns

tavaçem ce máquina trator de pneus 4x4

Média dos Preços Obtidos; R$ 163,00
Observação

R$ 150,50
Preço (Compras Govcirnamcnlaus) 1 Mediana das Propostas Finais
,/r / ; !
Data: 37'02/2C22 ‘3.30

Órgão Tr bunal ;Jr Justiça co Fs-edo de “ocanlins
Objclo Bcf)iSlrar picços v .sando à niUira prestação dc sorviço.s de lavarjcn- c
● laen .-acâo des vcic ilos do Ti ihiirml ce Jusl ça no Fslarit) do Tocantins, dc
aco do coiTi c.specriicaçõc.s e quanticadcs estabelecidas i-icsic
ft eíerência,.
Hi’si:ricão Lavagem dc veículo automotivo ● L/tvarje- cif Veiculo Ai.ic yiSp'
fílitâíifíl

SP

Cr

Modalidade: Piegãc FIctmnico
SHP: SIM
Identificação N"Preçào'A?0?2 / JA3G'9?b314
t.ole/llem. J/l 6

Relatório gerado no dia 02/06/2022 20:04:19 (IP; 191.7,2.222)
<
iG^MÍMhRPNZRvPYgeeejCÍsg%3d
Código Validação: f54ZbrsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%2bgfn
http://www.bancodeprecos-com.br/CertificadoAutenticidade?
tPNZRvPYgeeejcisg%253d
token=f54ZhrsylsFm%252fBD3O0eDghVambNKglmud5QDrkGF%252bgfnvoSleC OG9XMfMh
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(;n1K<.'r: \3h-U ■ LAVi>'=M L-Vd!,wLOAI! OMOl iVí;

Ata: ÜaK-Alü
t-unle .vvv/t-.cümpiDsgüvenúme-ldiíi.çjü/.
bi

Quaniidade 'f

-B

Procr

Unidado' LiNIDADF

Fls.

ÜF: TO

.'RubT

ITICJJPU-J.1A

2022

Vülut dü Ptoposlü Finul

CNPJ

Müzüü Sociül dü Fornecedor

2S,0C0,/60.0001-90

i lAGO hOBfcR IO DA COSÍ A 02?262á0'OO

RS gs.oc

* VENCEDOR'
26.0a?.17F),C001-:jC

FRAGATA LAV-JATC ITCA

RS 1 SO.OÜ

:í.T1S4.K01/OOOM1

EVANDRO GONJAI VES MARI^lHO 0SE90285192

R$ 16',00

●;0.998.3Ü9 0001-40

IvIODA CAR S- RVICOS AUTOMOTIVOS \Jüh

ns I55.3C

ns 190.00

Preço (Compras Govei natneniais) ? Mediana das Proposias Finais
m.
5''l!■Jt^65o<fC7:v
Oiyão

Uat.a: 32/G2'2C22’3.30

Ti Pi nai de ^cslig-j i'-.> ür.aio de 'uc-jiilitis

Cbjeio Regoiiar preços v sando a Tituia presiaçáo de sein<iços de iavagar e
●igien /ac?o do? veículos do Tnbunal ce Justiça do Fsiâdo cio TocaiMins. de
aco’do com eipecifi('açcej. e puaniicades estabelecidas nesle Termo de
Refctêiiciu..
Descrição. 1 avaycm de vmt^ulo aulomolivo - l.avaqc’
CatSr'r

dc. 'Voicuio Aüiomciivo

18u44 ● LAVAf.bM Dz VEICULO Aü'OMí1 ilVO

Modalidade: Praqao FleRónico
SRP- ::IW
ldentifit:uçãü; N''Pregào:42022 / JASG:92h8H
tote/llem- 7/13
Ata. Link Ata
í onto: .VvVvV.compmsgovor-ir.nm-tais.gov.

br
Quantidade: 3Ü
Urridade UNIDADF
UF; TO
CMPJ

Haztão Social do I ornreedor

23.G60.760-0001-90

TIAGO ROBERTO OA COSTA 02726250190

Valor fin Proposta Final
RS 40.0C

* VENCEDOR’'
70.990.309. OOFjl-40

MODA CAR 5~RVIC0S AUTOMOTIVOS l.'DA

26.932.126/0001-3C

FRAGAIA LAVAJAIC LIUA

22.89b.f>Si;,iOÜI-‘Jl

HUrVBbRIO PbHzIRASI-VA i'0/Cíjb621 /i

3;n 34.861/0001-11

R3 150.on
●TS 190.0C
HS 2í'‘J.9ü
RS ?í’0,:)C

EVANDRO GONCAI VFS MARINHO 0069(1286197

ns 148.80

Preço (Compras Gnvornamf;ntais) 3 Mr:diana ri as Propostas l inais
!i>: /A/i .'●^Jiii\C’:ííieOi'Je.‘i:ly:-<h'?C?'

Drgão Tr hinal d-' Jisiiça co Fs:?.rio dc "ocantins
Objeto Reyistiar prseo? visando ú ‘utiira prestação de serviços dc lavagem e
'iQicn znc.nn dc> voioulcs do Inbunal cc Justiça rin bst<vb do 1 ocantins, dc
aco'do com cspccifieaçõcs c quanticadcs estabclecida-s neste Termo oc
Rcferrncia,.
Descrição Lavagem dc veículo automotivo - Lavuyc"' cl:; Veículo Automotivo
CalSor

13644 ● 1 AVAG-M D- VFICUl O AU'OMO'IIVO

Data- ■j;'/D2/2G2?'3 30
Modiilidadc: Prsqao Eletmmico
SRP. SIM
Identificação. N'’Pregão42022/JA5G.9258M
l oic/ltem: 3/18
Ata: Unk.Aía
Fonte' A-ww.comprasyGvernarnctais.cjüv.
bi
Quantidade: 8
Unidade' UNIDADF
ÜF: 10

CNPJ

Ra/üo Social do Fornecedor

23.0r:0./A0.0001-90

I tACO ROBbR 10 DA COSIA 02/26260190

Valor da Proposta Final
R$ bõ.DC

'VbKCbOOR'
HiljSb-iH)
[i]^

Relatório gerado rro dia 02/06/2022 20:04:19 (IP: 191.7.2.222)
feXM^iRPNZRvPYgeaejcisgVaSd
Código Validação; f54ZhrsylsFm%2fBD3O0eDghVarr)bNKgfmud5QDrkGF%2 bgfnvoS
htlp://www-bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
tvPYgeeejcisg%253d
token=fSIZhrsyt5Fm7u252fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252b9fnvoSleCOG9XMfMhRP
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CNPJ

ííaZdC) SucidI lio 1-omecedüi

Vdlüi dd Prüpubtd hiiidl

33.134.B51/nO!Jl-n

bVANUhO UÜNJALV-bS MAdl'4.IO03b''JC2Bblli4

2b.Q5?.176/ üUkil-BC

FRAÜATA !AVAJAÍ(. LTCA

70 998009.0001-49

WCDA CAR S”RVICC.S AUTOMOTIVO? I TDA

Percentual;

- D
Proc.
FIs.

R$ 113fi.0r,

mcUPLLMA
2022

i'àà

.Item ^ 9; lavagem de veículo caminhão basculante truuk
Preço Estimado: R$ io7.25(un)

14',X
Rá 15b,0C

Preço Estimado Calculado: R$ 'i 57,25'

Média dos Preços Obtidos: RS 15725
Oh.scrvação

Oiiamidade

Descrição

7üi; Serviços

lavagem de veiculo c3mm''âo bascUante truc<

H$ IbO.bO

Pieçü (Cum|jiu:> Goverriainenluis} I Mediunü das Propostas Pinais
●i‘ho

Óryüo

11 buiiiil d:.-

íiliva

l-i

ÜaUí; n2'02/2C22M:9Q

.'.CO do ocjNtiiis

Oojpto Heyistiai pie.jjs v sarido -9 ‘utuio piestaçáo de serviços de lova.ger^ e
■ lyifcM ^acüo d veículos do Inbunal ce Justiça do Lslado Uü lucanuns, de
aco'do com e.specificuçóe.í e quanticades e' ibeleiTdac neste lermc de
Keleiéiicid.

Modalidarie' Pie^ao HePonico
?RP; SIM
Identificação: N-Preçao:. :022/J.AS(;:92!j814
Lote/llerii. 3/16

Descrição I avagem de veiculo automotivo - 1 avage-

d e Veiculo Automotivo

CatSer 13544 ■ LAV/-.GEM DE VEIC-LO AU"üMOTIVO

Ala: I ink Ata
rnntc: w.v^.compmsçovorinme-tnis.gov.
bi
Quantidade: 'n
Unidade: UMIDADL
UF TO

r.NP.i

Razão Rociai rio rornccedor

73 üeü.76ü.d0ül-90

TIAGO RüBlRTO da COSTA Ü772523Ü' 90

Valor da Proposta D mal
RS 9õ,0(;

●VDKCnOR26 952. 126,0001-30

M1AGAIALAVAJAIC LIDA

■i3.134.8ól/00:iMl

hvANÜhU GÜNOALVtS MAKlNHü 03690285192

2n,99B.:)ü9. oom-4íi

MODA CAR SERVIÇO? AUlOMOI IVCi? Ll DA

AS IbO.OC
R$IbTOC

ns 1 an.üc

nS 140.00

Preço (Compras Governamentais) 2. Mediana das Propostas Pinais
inc tAa 5~‘ái tN On de C í,‘cd:r/)c-dc.?CPi
ürgão Ti hunal -In Ji.stiça co F:
Objeto

Data:

■rio Cf- ■'ocantins
m e

Piiyistiar preços v saudo à nituia prestação de seivi-ços de lavaye
-inicnzacaàn des veículos do Iribunnl r e Justiça rio bata ria riri freantins, de
a-':o'do som especificacòes e qucinticudes estabelecidas neste ferme de
Referência..

Descrição Lavayem de veículo automotivo - Lavuye"' de Veículo Autcvioiivo
CatSer

13544 ■ l AVAGFM D- VFICU O AirOMOTIVC

>.'[,2/2022 '3 30

Modalidade: Precjãc E!et'único
SHP: SIM
Identificação: N'Prcqâo 42022 / JASG 925814
Lotn/ltcm' '/a
Ata: link Ata
Fonte: vvww.coinprasyovernanie"lais.gov.
br
Quantidade: '.M
Unidade: UNlDADb
UF: rO

CNPJ

Ra/áo Social do Fornecedor

23.Ü60.,'6Ü 0001-90

1 lAGO nOBtn 10 ÜA COS IA 02/262o0' 90

Valor da Proposta Final
RS 63.0C

‘VLNCLDOR'
2f>.9;-.2.12G/0001-3t;

Síi^sl'*

I-RAGAIA LA.V',-.JAÍG LIDA

Rdalórioqeradonodia 02/06/2022 20:í)4:19(IP: 191.7.2.222)
ti.
r.
● o,-.j
Código Validação; f54Zhrsy1sFm%2fBD3O0eDghVarTibNKgfmud5QOrkGF%2 bgfnvoS!uCOG9X\^iRPN2RvPYgeeejcisg /o3d
httD-//www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAuten1icidade?
n,-.o-u
toke^=f54ZhrsylsFm%252fBD3O0eDghVambNKgfmud5ODrkGF%252bgfnvoSleCOG9XMIMhRPNZR^Y9eeejClsg^253d

RS 133,00
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CNPJ

HdZiíü Socidt dü f-omecedur

2Ü.938.DÜO,'UÜÜV40

Iv-iOD.A CAW iillVICÜÜ AUrüMüllYOS LI DA

=<S 14Ü.0C

■/7.89ri.bíiíJ/í;0U1-'J1

HU^/BFATÜ PFR=IRASI VA 7U7C3ó67r/.-

R3 lóü.OC

33.104.3Õ1/O00M I

rVANDRO GONSAi vr$ MARINHO 03590^85197

Valoi dii Ptopoütü hiiidl

r

BURiTICUPU-MA

t

f-ls,
Kub,

¥

RS 190,00

Preço (Compras Govcrnamoniais) 3 Mortiana das Propostas f inais
;i\

!A ’

AítA'í/7;.V

f.V.

nalo

Órgão Ti bunal de Jtstiça co ('s:í co de ocantitis

SRP; ?M

'igi-'n 7ação de.s voísijlos do TriLnsal re .justiça do Fstado cio Trcantns, de
aco'dü :;um especiiicacões e quaiUicades estabelecidas nesie Termo de
Referência.
Desrtrição I nvagom dc veiculo aiilorr.otivo - Levaqe’

37.'0?/7C77'3 30

Modalidade: Preqác CTIel óiiico

Objelo Reçisnar preços v saudo á utuia orcslação de serviços de lavagei^' e

CíilSor

RS roo.or.

2 022

Identilicação; N'^'Piegão:42022 / JASC 925SH
lole/llem: ?/i5

c!c Veículo Aulc.mativo

Ata' I inkAta

13544 ● LAV.ACtM Dí VEICULO AlrOMOTIVO

Ponto: vV'WvV.CQmprasaovor''utii>e "tais.tjOv/.
iir

Quantidade 30
Unidade. UNIDAP-r
UI ; lü
CNP.J

UüZüO Social do Fornecedor

23.a0ü./ò(). (K101-9n

I lACn HOabn IO da cosia n'2/2b2õO' 90

Valor dü Proposta Piriül
n$ 40.00

'VbfsCtDíin*

;ii.y98.oo^ oocn-4‘)

MCDA f:AR S-RYICOS Ai)'OW('TIVOS 1 TDA

?5.Ç3'?.1?Õ.''0001-3C

FRAGATAIAVaJATCITCA

22.89b.G8'J/C00l-9l

l lUtVBtCIG PEREIRA SLVA /’0/C56621 /2

33.134.S61/0001-n

EVANÜRÜ GONÇALVES MARINHíJ 03590285192

RO 150,00
RS193.0C
RS 2tl9,QC
R$ 280,OÚ

l{$ 148,50

iTeço (Compras Goveinamentais} 4. Mediana cias Propostas Pinais
àc-ú7.y:Xtr-dcy''
,A‘ . A-7

nnf.r 0V.'ü?.'20;-r/ ■’3'3ü

Orgão' Trbunni rie ji.stiça co F«:vdo dc'“ocanrins

Modalidade: Precjã:; E'í;t'ònico

Objeto Pi!cj;i,tiar pieços v sanclü à 'uuird prestação'Je serviços de lavatjer e
"i()icnzncâ" des vcicuPjs do Irihunat Cf; Justiça doEstirlo do locantins, de

SHP: SIM

aoo''do ç:jni especrfU^acões e quanticades estabelecidas neste Termo de
Hefc rcncia.

Identificação: N''Prcqâo47Q,>2 ! JACG 925814
Lotc/ltcin: 3/18

Descrição Lavagem de veicula automotivo - Lavage'" de Veiculo Automotivo

Ata: üirkÁta

CatSer. 13544 ● I AVAGCM D" V"lCLl ü AU“OMOTlVO

Fonte, w.v.v.comprasuoveinaine' tais.gov.
br
Quantidade: 8
Unidade: UNIU.ADE
UF. TO

CNPJ

Ra/ão Social do Foinecedor

23.0G0.7CQ OQDl-90

1 lAGO ROtíER rO DA COS IA 02/252o0 90

Valor da Proposta Final
RS bb.OC

"VLNCLOOR'
33.134.861,00:11-11

bVANDhl) GONCA.VES MARINHO 0359C23M92

26.9iv?.1?ò/00;)l-3í.:

FRAGATA 1 AVAJATt.': I TRA

20.998.3C5 OCOI-40

MODA CAR SIRVICOS AU~0M0TI\'OS LTDA

R5 14'.JL
RS 156.C)t;
RS I56.0C

<

Rdatórioqeradonodia02/06/202220:04:19(IP: 191.7.2.222)
Código vJidaçáo: f542hrsylsFm%2fBD3O0eDgliVambNKgfmud5QDrkGF%2bg fnvoSleCOG9ÍfM^hRPNZRvPYgeeejcisg /o3d
hrtp:/Avww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutentiddade?
token=f54ZhrsylsFrn%252fBD3O0eDghVambNKgffnud5QDrkGF%252bgfnvoSleCOG9XMfMhRPNZRvPYgeeejcisg ^253d
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Item 20:lavagem de veículo tipo caminhão pipa
Percentual; - -Pre

Preço tstímado; R$
(Juontii.l<ifdc

Descrição

'JiCi Seviçpç.

lavagem eJe veiculo loo cam nhão ç pa

1'rcço(Compras Governamcniais) 1 Mediana rias Propostas Finais

Média dos preços Obtidos; K$ I ãr2ò
übsorvaçao

BliRlTICUPU^A
2022
Proc,
FIs. 5t)05Q^,'
Rub.

R$ 14(),ÜÜ

ifK /-<●; 5''ifsiiK't'‘idifL'7L:eJí,lx'de2í'k"!

Órgüo

Ir bunal de jculiça co I y.acode ooantins

Ohiein Beqisirar preços v sanrio à ●'uiura prestação de serviços eJe lavagem e
"lüien /ação des veículos do Tnbunal ce Justiça do Fsiadc do Tocantins, de
aoo' do com especificòções e quanticades estabelecidas neste Ten io ce
Referência..
Descrição I avaqcm rt e veiculo aulomolivo -1 evage^' dr Veículo .Aulomcltvn
CulSiír. ISbdd - LAVAi-bM Lu Vdt-t,LOAll OMOI IVO

Datu. D?/D?/t?C?? :3.3o
Modalidade: Pregãc rieirônito
SRP' ;'IM
Identificação: N“Pregâo:42022 / JASC:92bSI4
Lole/lleni

Vó

Ata- link Ata
runte: .vwvv.cümprasyuvernaine' tais çov.
hr
Quantidade. 23
Unidade UNID.APF
ÜF: TO

GNPJ

Ilazãü Social üo t-ornuccíJor

23.060,760 00O1-S0

TIAGO RDBFRTO DA COSTA (i;-’7'^6?õü' fJO

Valor da Proposta Firta!
RS SO.OC

●VEKCEXR’
26.952. I2Ó/0001-3C

FFAG.ATA I AVAJATC I TF.A

20,993.009 OOÜI-40

IviüDA CAIt ScHVICOS AU ! ÜMOIIVOS 1.1 D/,

22.89b.680/C001-9!

t lUMBEUIO PEREIRA SLVA 707C5Ô62I72

33.134.801/üOOl-11

EVANDRO GONÇALVES MARINI IO 03500285102

RS 130,DC
RS 14D.0C
RS 150,00
RS 20-0,00

RS 148,50
Preço (Compras Governairir;ntais) 2 Mediana das Propostas l-inais
,nr.iAn

Ürgão Tr bunal de Justiça co Fstado de "ocantins
Objeto: Keg.strar preços -/sai-idn n -'utura prc.stação rle serviços eJe lnva,.ier' 0
-iaien zacán des voiluIos do Iribi.inal ce Justiça do Estadt) rio I< anti ns, de
aco'v'ln com espec ficriçóes e qiianticades es :helecidas neste lern-.o ri e
l{cferénoia„

Modalidade: Pregão blet'ònico
SHP: SIM
Identificação

N^Preçâo 42022 / JA3G-y25814

Lote/Uen-i: 3/18

Descrição- Lavagem de veículo automotivo ● Lavage-- de Veiculo Automcti-vo
CalSet

Data: 02.'D2.'2022'3:30

13544 - LAVAGEM DE VEICULO AÜ"OMOTlVO

Ata: Link Ata
Fonte -//i,v,v.c’on-\prasyovei-'>cme-tais.gov.
br
Quantidade. 8
Unidade: liNlDAüE
UF: IO

CNPJ

Ra/ãu Social do Fornecedor

23,OGO./C'0,-0001-90

I lAGO ROBERTO DA COSÍ A 02723250^90

Valoi da Proposta Final
KS 5á.0C

‘VCKCEOOR'
33.134 Ból/GOOMl

bVANDRÜ GONÇALVES VlAUINi 10 U3b9C28bl'V2

2b.9b'2. '26/Oü01-3C

PRAGATA [ A'.'A.IATü LTCA

20.990 009 0001-40

MODA CAR S"RVIC0S AUTOMOTIVOS I.TDA

R.$ 14’,0Ü
RS 156.00
RS 150,00

RS 150,50
Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana ri as Propostas Finais
-/e
/An f>-'áiíN 0‘uíf 07dt‘
Órgão

ír bunai de Justiça coFs'.<code occntins

Data

D2.'D2 /2C 22'330

Rdatóriogeradonodia02/06/202220:04:19Í1P;191.7.2.222)
í,v
Código vSaçáo: fS4ZhrsylsFm%2fBD3O0eDghVanibNKgfmud5QDrkGF%2bgfti>>|l|(^G^MfWiRPNZRvPYgeee)Cisg /o3d
http'//www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutentiddade?
r^vy
^oke^=f54Zh^sylsFr^^%252fBD3O0eDgl^VambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvoSleCOG9XMfMh^PNZRvPYgeeejClsg^253d
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Ot)jrto: Rr-jistrnr prr^.x? v smiiJo -.i nit irn prrrít.nçnodc; serviços dr lovn-j'!" e

Modalidarlo: l-’r‘:gác hlet'ónico

"iqien 2íiç:;o ries voí^uIoí; do Iribunj! co Justiça do Estado do Fosantios, d(;
aco'do eom csprc.ficricócs e qunnticadcs cstabcl-xidas nosta lormo de
Hefciéncia.

SMP: SIM
Identificação: N'^Prcqao AruJv / JASG 9/'5B!4
Lote/ltem: 3/16

Dosciiçao' Lavagem de veículo automotivo - Lavayee- de Veículo Autoinoti/o

Ata: LiiikAta

CatSer 135-1<1 - LAVAC-HM Dl VDCLLO AU“OMOTiVC
Fonte: wvv^.comprasgoveneme"tais.gov.
br

BURITICJJPU

Proc.
Fls.
Rub.

Quarlidadtr 'S

w

Unidade: UNIDADE
UE
CNPJ

Ra/ão Social do Fornecedor

23.0Ó0./6C 0001-90

I UoO RODLR10 DA 003IA 02/232o0'90

10

A\

2022

5E

Valoi da Proposta Final
RS9Ò.DC

* VEKCE.J0R ■*
26052 ‘26/OOOI-3C
■i;;4.Rbi/(Jo;n-i 1
2n.9ga:iG9 0001-40

mAG.ATALAV^JAir LLOA

RS I53.0C

FVANDRU UUNOAI VF3 MARINI10 OSSQaJBFlO?

RS lf)‘,üü

MODA CAR .'■RVICOS AUTOMÜTP'03 ITDA

R5 ICiS.OC-

RS 190.00

Preço (Compras Covornameniais) 4. Mediana da.s Propostas Finais
/-i :

Orgão

.'AeJtA í;'/í'e.

de.

nata: 32/02/2C22-3 30

I r bunat de Justiça co Es:ado Je ' ocantins

Modalidade. Pregão Detmnico

Objeto Regisnar preços v .sando á 'ututâ prestação de seiviços de lavager e
'igicn 7aç*o de.s veículos do Tribunal ce .kistiça do Fstado no Tocantins, de
acü'do com especificações e ciuanticadev estabelecidas neste Termo ce
Rçlerència.
Descrição Lavagem de veiculo mitomotivo ● Lavago" de Veículo ALitomctivo
CatSer

SHl’: SIM
Idenliíicaçãü. N‘^Piegão42ú22 / JASC 925314
I ole/llern: 2/13
Ata. UXikAlà

I 3íj44 - L.AVAt Elvl C:: VEICULO A.ll OMUl lVO

Eonte: ^vv^vV.compras(Joven^me●'tais.cJov.
hr
QuuiUidade; 30
Unidade UNIDADr
UF: TO

CNPJ

Hazão Social do Eorncccdor

23.0f'.t)./C'0 0001-90

I lACO ROBERIO DA COS IA 02/26230'90

Valer cia Proposta Einal
RS 4ÍI.0C

*VFM:F30R'
●/0.99tí.3C9.0001-40

IvlüDA CAR S-RVICOS AUTOMOTIVOS l TDA

26.952.126/C031-3C

FRAGATA lAVAJATC LTDA

22.80b.G60/COOI-9i

HüMBERIG PERzMA Sl-VA 7Cí/C6662 i l2

33i:-i4,861/C001-n

EVANDRO GONÇALVES MARINHO 03590285192

RS 163,01
RS193.3C
IS 2f.9.9C
RS 280,OC

Item 21: lavagem de máquina tipo rolo compactador .
Percentual; -

Preço Estimado: R$20638 (un)

Preço Estimado Calculado: R$ 206,38

Quantidade

Descrição

30 Sr:'vico.s

Invager" de máqu na tipo role compactador

Média dos Preços Obtidos: RS 206,38
Observação

R$ 205,00
Preço (Compras Governamenlais) P Mediana das Propostas Finais
í/C / -1 ' ?''di/'●i

07CL

/.'-I 'V Jí'J'

Óigão GCVPRNC DO F.STADO DF RONDOF.IA
Preteitura Mjivc psi de Jar. Rondon a

«s.

Data

'0.'0?/2C22 09 IC

■Mcdalidndo. Progâo FlePónico
SRP: SIM

H'

RetatoriO9eradonodia02/06/202220:04:19{IP;191,7.2.222)
iSleCb§9XMfK«iRPNZRvPY9eeejcisg%3d
Código Validação: f54ZtirsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF /o2bg
http'//www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
lhRPNZRvPYgeeejcisg%253d
token=f54ZhrsylsFm%252fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvDSIeCOG9X

30/32

Objeto hi'j'Stro De Prrqns, 1’ar^j h itun c tv^ntt ,il.

IMRA1AÇAÜÜL-M“RLSA

Ei--'ECIALIZAJA 4A ^HEsrAl^À;) DE ::ínViCCS DE LAVAGEM ÜE3/EILLLOS.
MAGUINA-J fc bQl IPAMfcNKW.
Üesi;rii;ão Setviçci Lspticii:ili2U(.lo cie Linipezíi ■ LAVAGLM SIMULS ● Crs(‘/ll4hM0
CaCAMB« Hiur\ i-íi\r,ç;erri nr poiie in:e-iia e extemci cio c'eículo, lentandc :c)Cla
à »u/.; ra oLíicn/aüii no pi-it..ra, utii cuiido-se :;liampoo nautto c bioclegroc-óvol,
innlüiiclf] a passncjom nns entre portas, para-rli-nqoes i-joeus.

teias, faróis

/ IAS(':4hS Hí"

kloiitificnção:
Lüle/llem. /32
Ala

1 ente- /^,VvV.comp'asgoven?me't3isgo>'.
br
Qiiantidacle: AO
Unidade: UNIOAOI

.jt iKji-íJo toslus as p(;n!as dest.-jaclos
CatSer ?bl94 - ShltVICO hSPhCIAI 1/A1)0 ,)fc ..Í.V1PE-/A
CMPJ

Ra/ão Social do fornecedor

■ A Or ,272/003 i-oa

l/l JOSLPI L CIA Li DA

iir RO

Rub.
Valor da Proposta fina!
tS 20Ò.0C

‘VLKChOOli ●

RS 280,00

Preço (Compras Governamentais) 2 Mediaria das Propostas Finais
;/‘í /A't

Data. 32/02'2022'3;30

Orgão I r bcinaMe .Itstiçn ei k- ;dode ocôiitins
Objeto Rtícjistidi pteçus v saudo a 'utuia Ufestaçáo de sei^kçüs de iav.ager' e
igien /acío des veieJos do 1 'itiinai ce Justiça co hsta:fo do lorantins, de
jco'dü com especiiicjções e quanlicades e; ibeleciJas iiesle ienno tie
líeieienciü.
Descrição I avagem de veiculo aulomoir/o - Lavage" de Veículo A.dcmctivo
CntScr- Kt544-LAVAf'hMU:VbiCLLO,A(J OMOÍIVÜ

Modalidade. Pisgãc fleLônico
SRP ."IM
Identificação: N'-Tregâo.42022 / JASC:'D258M
Lüle/llerrv 4/22
Ata|
ink Ata
Fcnlo: W/VvV.comprasqovcnr.nie-lais.çiOv'.
hr
Qunrtidcde;

b

Unidade IJNiDADb

ur. TO
Valor da Proposta I inai

CNP.)

Razão Gooial do I ornocedor

2;Loeü,:w).o()oi-4o

TIAGO RORFRTO HA COSTA Ü27262o0'90

20,938.309 OCOl-40

MODA CAA 32RVIC0S AUTOMOTIVOS LTDA

R$ lüÜ.OC
RS 20-3.0C

●VbKCb 30R "
RS 280.DC

2fj.962.126/003]-3C

FRAO-ATA LAVAJATC LTDA

22 895.680/l‘.0Cn-91

I lUMBtRIO PERbIÍÍA SLVA i'ü7C66621 72

:43.134.8b1/0UCn-n

E\'ANDRO GONCAIVFS MARINHO 0359Ü285192

RS 339,9C
RS 350,00

R$ 150,50
Preço (Compros Governamentais) 3 Mediana ri as Propostas I inais
,/»● /-t’; 5-'djl\v.JCÍepy.:''.'‘.lKdC-0P’

Dala; 3//D2.'2C22 ‘3.3Ü

Órgão Tr bunai de Jtsiiça co fs;ado de ocantins
Objeto Rng strar preças v saneio à áitiira prestação de serviços de lavagee' e
'içion 70C ào des veículos do Tribunal oe .lust.ça cio Fstade do Tocantins, de
aon dn com c.spenilir.açn
Referencia.

e qiiaiilinades eslabdcoirlas nesle Termo de

Descrição Lavagem de veiculo automotivo - L^vage-

Modalidado- Pregão Flet-ònico
SHP; 3IM
Identilicação: bf Pregão 42072 / JASG-92b814
i otc/ltcm. 3/16

de Veículo .Automotivo

CalSer. 13644 ● LAVACLM D_ VLICoLO AU OMOIIVO

Ata: Linlv,Atr.
Fonte. ,v-,VvV.cümpiasgüvet’icme-'lüis.go'«'.
1)1
Quantidade. '5
Unidade- UNiDADF
UF: TO

CNPJ

Hazão Sücia! do Foinecedot

23.060.760 naoi-90

TI.

,0 R03bR IO UA COSTA 02/262ÕO' 90

Valor da Proposta Finai
RS 96,35

♦VENCEDOR'
2h 9S2.126/C031-3C

FRAGATA IAVAJATO l TDA

Relatófiogeradonodia02/06/202220:04:19(IP: 191.7.2.222)
^
«w
● o/^„i
Código Validação; f542l-irsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%2 bgfnvoSl^OG9XMfMhRPN2RvPYgeeejcisg /o3d
ht1p:/Avww.bancodeprecos-com.br/CertificadcAutenliddade?
-»r.
o/^ico.j
token=f54ZhrsylsFm7„252fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%252bgfnvoSleCOG9XMtMhRPN2RvPYgeeejcisg%253d

RS 150.01)
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Razcic) Social du hotniícedot

Vijloi dü Pruposta Pinai

33 iá4.aoi/jo:n-n

bVA.NDhÜ ÜUN.JALVLS MAHINHO 03by028bTJb

ns 15'.0r

2u.'jyaü0d ncoi-4ü

[vIUDA CAR S-RVICÜS AUTOMUTtVOS I TDá

R$ 1ÕÕ,3C
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l^rf?ço (('ompras Governamentais) 4 Mediana das Propostas hinais

H$ lyo.on

i\’&> Ot’ d

/A.‘ /

Data; j/''l);>/?C72 M.K)

Orqão Tr dunal cle.K.sliça eo rs;adode ocaniins

Modalidade- 1'refjáo ttet'ônic.o

Objeto- Reqistrai' i-ji-ecos v sando à ●ntiira prestação de serviços do lava/jeo' e

SRP: £11/

' iqicn zncào ries vciciilos do Trit-.ii"al ce Jusfiça do tsta-b cio lorantins, de
aeo'do som cspecifioaçôc-s e quaniieacies estaMocidas neste Tere-íO de
Re.-ferência..

Identificação N“Pregáo;47ü7?/ JASG"3758M
Lole/llem. 2/13

Descrição- Lavagem de veíc'JÍo automotivo - Lavage--^ d* Vi'icuio Aulomsti/o
CalSer

13b44 -1 AVAGLM i

Ata: LinkAia

V. IC.LOau 0W0'IV0

honte. ●,vv/w.cürnp’-ysgover’iame' luis.çov.
l>i
Guamidade. 30
Unidade- LiNIDADF
UF: 10
Valut da Píoposta Final

CNPJ

Hazãü Social do Fomecedoi

2:loco.<6g.oooi-oo

! lAGO ROBbRTO ÜA COS ÍA 02726230' 90

RS 40,OC

*-VENCE00R'
2().oo8.:)Q9 nnoi-40

m:oda I :ar serviços au í t 'Mo i ivos l r da

2(5.962.176.-00D1-:-iC

FRAGATA lA7.--JATCI.TnA

●/.■‘395 6£0;C001-9I

HUMnrRTOPrR”RASI VA 707C5667177

33. 134.86I/C001-1 1

bVANÜRO GONCALVbS MAPI

RS 19-:),00
RS 190,00
RS ?c9,9C
IS 280.00

10 03b9028b 192

s

3^

Rdatório gerado no dia 02/06/2022 20:04:19 (IP: 191.7.2.222)
r-,rs.,^r~. i-,\/
● o/oj
Código Validação: f54ZhrsylsFm%2fBD3O0eDghVambNKgfmud5QDrkGF%2bg fnvD§leCS^XfólfMhRPNZRvPYgeee]Cisg /o3d
http:/Avww.bancodeprecos-com.br/CertiticadoAutenticHdade?
nv/
● ● o/oci^
to ken=f54ZhrsylsFm%252fBD3O0eDghVambNKgfínud5QDrkGF%252b9fnvoS!eCOG9XMfMhRPNZRvPYgeeejasg/o253d
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

DESPACHO
Ao Senhor
Vandecleber Freitas Silva
Secretário Municipal de Administração c Planejamento
Nesta

Na qualidade de Ordenador de Despesa, encaminho os autos do Processo
Administrativo n 3005003/2022 até aqui realizado para que seja providenciado a
elaboração do Termo de Referência, tendo por objeto o Registro de Preços para futuia e
em
eventual contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços
limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades
das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, de acordo com o disposto
na Lei Federal n" 10.520/2002, Decreto Municipal n*' 004/2021 e Decreto Municipal n"
007/2021, aplicando-se, subsidiariamenle, no que couberem, a Lei Federal n“
8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar
n' 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e
alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

Buriticupu(MA),em 06 de junho de 2022.
●>
TTSTA
AFONSO BA
Chefe de Gabifiete d(/Prefeito

1

●»
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua Sâo Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

s

2022

TERMO DE REFERÊNCIA
I. OBJETO
1. 1 Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação
de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades
das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA/
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Os serviços são necessários e imprescindíveis para garantir a higienização dos veículos, assim
como preserv'ar a vida útil dos mesmos, deixando-os em perfeito estado de conservação, para
continuidade dos serviços da frota municipal de veículos do Município de Buriticupu/MA.

2.2 justifíca-sc a contratação dos serviços de lavagem de veículos por finalidade de atender às
necessidades da Administração Municipal, contribuindo para que os veículos e Máquinas utilizados
pelas Unidades Administrativas estejam em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação a
qualquer tempo, a fím de que os serviços desenvolvidos, dependentes dos veículos, não sofram
descontinuidade

3. VALOR MÉDIO
3.10 preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi determinado
com base em pesquisas de preços realizadas através do sistema do Banco de Preços. Com base cm tal
procedimento, foi estimado o valor total de R$ 406.983,35 (quatrocentos e seis mil novecentos e
oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).
3.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:
>

COT.A EXCLUSIVA -● Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal n“
123/2006 com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e
alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil
ME e
reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP.

●

>

COTA RESERVADA -- correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais
do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos tennos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar rf
123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014;

>

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - correspondente a 75% (setenta e cinco por cento)
das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos
requisitos previstos no edital;

3.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal n°

t

A'P* 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:
j\
\ \
\ \
W

a)

Não houver uin mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
Página 1 de 10
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
nào for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado.
3.4. Nos lermos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar n" 123/2016, com redação dada pela Lei
Complementar n‘’ 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2° do Decreto Federal n”
6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal n" 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será
admitida participação de empresa de maior porte
4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
COT.A EXCLUSIVA - Em atendimento ao disposto no artigo 48,1, da Lei Federal n" 123/2006 com
redação dada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos
os itens cujo valor total seja de até RS 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente
à participação de MICROEiMPRESAS - ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP.

ITEM

SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
UNID. QUANT.
DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo caminhão. Ducha
com aplicação de produto - limpeza da parte
externa e aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem
de
veículo
tipo
caminhão
com
compactador.
Limpeza
geral
lubrificação - limpeza da parte externa e
limpeza da parte interna, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de
fonna detalhada, e lubrificar.
Lavagem de veículo tipo de passeio com 4
(quatro) portas. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte exlema e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo fial strada tipo
(ambulância). Ducha com aplicação de
produto “ limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo micro ônibus.
Ducha com aplicação de produto - limpeza
da parte externa e aspirar parte interna, secar
e passar pretinho nos pneus c encerar a

V. UNIT.

V. TOTAL

Serviço

355

RS 163,25

RS 57.953,75

Serviço

60

RS 198,33

RS 11.899,80

Serviço

640

RS

52,17

RS 33.388,80

Serviço

110

RS

83,87

RS 9.225,70

Serviço

120

RS 170,17

RS 20.420,40

6

lataria.
Lavagem de veículo tipo motocicleta. Ducha
simples - limpeza detalhada da parte Serviço
externa, seca, passar pretinho nos pneus.

260

RS

21,50

RS 5.590,00

7

Lavagem de veículo tipo ônibus. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte Serviço
externa e aspirar parte interna, secar e passar

160

RS 217,67

RS 34.827,20

1

2

3

4

5
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua São Raimundo, n° 01,CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de máquina tipo Patrol. Limpeza
geral com lubrificação - limpeza da parte
externa e limpeza da parte interna, limpeza Serviço
de painéis e outras partes da parte interna do
veículo de forma detalhada, e lubrificar.

70

R$ 304,95

R$ 21.346,50

9

Lavagem de veículo renaul tipo Van
(Ambulância). Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar Serviço
parte interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.

60

R$

74,78

R$ 4.486,80

10

Lavagem de veículo tipo van sprinter. Ducha
com aplicação de produto - limpeza da parte
Serviço
externa e aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a lataria.

120

R$

90,85

R$ 10.902,00

120

R$

81,67

R$ 9.800,40

160

R$ 123,34

R$ 19.734,40

13

Lavagem de máquina tipo BOB CAT.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da
parte externa e limpeza da parte interna,
Serviço
limpeza de painéis e outras partes da parte
interna do veículo de fonna detalhada, e
lubrificar.

30

R$ 116,30

R$ 3.489,00

14

l.avagem
de
máquina
tipo
RETROESCAVADEIRA. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte externa
Serviço
e limpeza da parte interna, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna do
veículo de forma detalhada, e lubrificar.

20

RS 183,51

R$ 3.670,20

80

RS 212,78

R$ 17.022,40

15

R$ 355,28

R$ 5.329,20

20

R$ 163,00

R$ 3.260,00

11

12

15

\

16

17

Lavagem de veículo tipo van sprinter
(Ambulância). Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar Serviço
parte interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.
Lavagem de máquina tipo trator. Limpeza
geral com lubrificação - limpeza da parte
externa e limpeza da parte interna, limpeza Serviço
de painéis e outras partes da parte interna do
veículo dc forma detalhada, e lubrificar.

Lavagem de máquina tipo Máquina tipo PA
CARREGADEIRA. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e
Serviço
limpeza da parte interna, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.
Lavagem de máquina TRATOR DE
ESTEIRA. Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte externa e limpeza da parte Serviço
interna, limpeza de painéis e outras partes da
parle interna do veículo de forma detalhada,
e lubrificar.
Lavagem de máquina tipo Trator de Pneus, Serviço
Página 3 de 10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N° 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
4X4. Limpeza gerai com lubrificação limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veículo de forma detalhada,
e lubrificar.

18

19

20

Lavagem
de
veículo
tipo
caminhão
basculante truck. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e
Serviço
limpeza da parte interna, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de
fonna detalhada, e lubrificar.
Lavagem de veículo tipo CAMINHÃO
PIPA. Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte externa e limpeza da parte
Serviço
interna, limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veículo de fonna detalhada,
e lubrificar.
ROLO
Lavagem
de
máquina
tipo
compactador.
Limpeza
geral
com
lubrificação - limpeza da parte externa e
Serviço
limpeza da parte interna, limpeza de painéis
e outras partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.

200

R$ 157,25

R$31.450,00

30

R$ 157,25

RS 4.717,50

30

R$ 206,38

R$ 6.191,40

COTA RESERVADA - correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do
objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas — ME e Empresas de
Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar n" 123/2006, com
redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.

ITEM

21

SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
UNID. QUANT.
DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo caminhonete.
Ducha com aplicação de produto - limpeza
da parte externa e aspirar parte interna, secar Serviço
e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria.

292

V. UNÍT.

R$

78,87

V. TOTAL

R$ 23.030,04

X
COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das
quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos
previstos no edital.

ITEM

22
/

SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
UNID. QUANT.
DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo caminhonete.
Ducha com aplicação de produto - limpeza
da parte externa e aspirar parte interna, secar Serviço
e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
4.1 Segue abaixo itens e quantitativos, bem com descrição dos Órgãos / Entidades e suas atribuições
perante o presente Sistema de Registro de Preços - SRP, em conformidade com o Decreto Municipal n®
007/2021 e posteriores alterações.
4.1.1 ÓRGÃO GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO
4.1.2 ÓRGÃO PARTICIPANTE 1: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

01

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com aplicação de
produto - limpc7a da parte externa e aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a íataria.

Serviço

100

4.1.3 ÓRGÃO PARTICIPANTE 2: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a Íataria.

Serviço

190

02

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte
interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a Íataria.

Serviço

60

03

Lavagem de veículo tipo caminhão, Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a íataria.

Serviço

200

4.1.4 ÓRGÃO PARTICIPANTE 3: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a Íataria.

Serviço

200

02

Lavagem de veículo tipo Caminhão. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a Íataria.

Serviço

120

03

Lavagem de veículo tipo Micro Ônibus. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a Íataria.

Serviço

120

04

Lavagem de veículo tipo Motocicleta. Ducha simples - limpeza
detalhada da parte externa, seca, passar pretinho nos pneus.

Serviço

130

Página 5 de 10

B
lTJ
Proc Fls.
Rub,

20223

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJÍ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

05

Lavagem de veículo tipo Ônibus. Ducha com aplicação de produto
- limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

160

4.1.5 ÓRGÃO PARTICIPANTE 4: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE QUANTIDADE

ITEM

DESCRIÇÃO

01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

460

02

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte
interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

360

03

Lavagem de veículo tipo Fiat strada tipo (ambulância). Ducha
com aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

110

04

Lavagem de veiculo tipo Motocicleta. Ducha simples - limpeza
detalhada da parte externa, seca, passar pretinho nos pneus.

Serviço

130

05

Lavagem de veículo tipo Renaut tipo Van (Ambulância). Ducha
com aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

60

06

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte
interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

120

Serviço

120

Serviço

120

07

08

Lavagem de veículo tipo Van sprinter. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veiculo tipo van sprinter (Ambulância). Ducha com
aplicação de produto - limpeza da paite externa e aspirar parte
interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

4.1.6 ÓRGÃO PARTICIPANTE 5: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PESCA,
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
Lavagem de máquina tipo Trator. Limpeza geral com lubrificação
- limpeza da parte externa e limpeza da parte interna, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna do veículo de forma
detalhada, e lubrificar.
Lavagem de máquina tipo Patrol. Limpeza geral com lubrificação
limpeza da parte externa e limpeza da parte interna, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna do veículo de forma
detalhada, e lubrificar.
Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N° 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
4.1.7 ÓRCxÂO PARTICIPANTE 6: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

120

02

Lavagem de veículo tipo Caminhão Compactador. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do
veiculo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

60

4.1.8 ÓRGÃO PARTICIPANTE 7: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ITEM

DESCRIÇÃO

01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

100

02

Lavagem de veiculo tipo Caminhão. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, secar e
passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

35

03

Lavagem de máquina tipo Patrol. Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte externa e limpeza da pane interna, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna do veículo de forma
detalhada, e lubrificar.

Serviço

35

04

Lavagem de máquina tipo BÜB CAT. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte interna,
limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

30

05

Lavagem de máquina tipo RETROESCAVADEIRA. Limpeza
geral com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da
parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do
veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

20

06

Lavagem de máquina tipo Máquina tipo PÁ CARREGADEIRA.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da parle externa e
limpeza da parte interna, limpeza de painéis e outras parles da parte
interna do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

80

07

Lavagem de máquina tipo TRATOR DE ESTEIRA. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do
veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

15

08

Lavagem de máquina tipo Trator de Pneus, 4X4. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do
veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

20
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua Sào Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

:

09

Lavagem de veículo tipo Caminhão basculante truck. Limpeza
geral com lubrificação - limpeza da parle externa e limpeza da
parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do
veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

200

10

Lavagem de veículo tipo CAMINHÃO PIPA. Limpeza geral com
lubrificação -- limpeza da parte externa e limpeza da parte interna,
limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

30

Lavagem de máquina tipo ROLO compactador. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte interna,
limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

30

5. FONTE DE RECURSO
5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeimra Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do
contraio, conforme Decreto Municipal n° 007/2021.
6. FORMA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS:
6.1 . A forma da realização dos serviços, será mediante apresentação de requisição própria do executor
do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,em 01 (uma) via, devendo conter no carimbo
em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisilante;
b) Informar a quantidade dos serviços;
c) Infonnar o valor referente a cada serviços;
d) Informar a data da realização dos serviços;
e) Assinatura do funcionário da empresa;
f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.
6.2. A realização dos serviços deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu
endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Serviço, no
prazo de até 02(dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES
7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitação, comprovação através de
atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;
8. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
8.1. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1.0 cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os
seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou,
em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de
Buriticupu - MA.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECKETAUIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua São Raimundo, n" 01. CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

9.2. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a realização dos serviços, objeto deste Registro de Preços, determinando o
que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não
exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.
lO.DO PAGAMENTO
10.1 Após aceitação e ateste da realização definitiva dos serviços efetuado na Nota Fiscal, o pagamento
será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a realização dos serviços, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente
atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das Certidões de
Regularidade Fiscal: Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e
Previdenciária, conforme Portaria PGFN^RFB n“ 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de
Regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e
da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de
Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente
na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.
U. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA.
1 1.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos serviços adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da realização dos serviços atestados,
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
12.1 Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis
aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, durante todo
o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) infonnar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
●contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer
transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas
à realização dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MVJSiCIPAL DE BURITICUPÜ/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua Sâo Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência
da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
h) realizar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;
i) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
j) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.
13.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Órgào Gerenciador-Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal
A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12(doze) meses, a partir da data de
sua assinatura, improrrogável nos tennos do art.Í2 do Decreto Municipal n" 007/2021.
As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no Art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal n“ 007/2021 e suas
alterações.
A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em confonnidade com Art. 22 § 3'
e 4° do Decreto Municipal n*’ 007/2021.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da realização, desde que este serviço não prejudique as
obrigações anteriomiente assumidas, confonne Decreto Municipal n” 007/2021.
14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
14.1. O objeto deste Tenno de Referência se fundamenta na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto Federal n“ 10.024/2019, Decreto Municipal n° 004/2021, Decreto Municipal 007/2021,
Lei Complementar n“. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n" 147/2014 e Lei Complementar n“
155/2016, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n“ 8.666/93 e suas alterações e demais
normas pertinentes.
À visia das informações contidas nestes autos e com
observância às normas vigentes, solicito a
APROV.AÇÀO do presente Termo de Referência e a
AUTORIZAÇÃO para dar continuidade dos tramites
legais para realização do procedimento iicitatório.

Buriticupu(MA),em 07 ái junho de 2022.

V'andeclehei Freitas Silva
Secretário Municipal de/A Iministração e Planejamento
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PESCA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rua 19 de Março, s/n“, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

TERMO DE ANUÊNCIA

Na qualidade de Órgào Participante, DECLARO para os devidos fins que estamos
de acordo com o objeto e especificações constante no Termo <lé Referência elaborado pela Secre
taria Municipal de Administração e Planejamento, sob a responsabilidade do Sr. Vandecleber Frei
tas Silva, Secretário de Administração e Planejamento - MA, o qual terá o apoio desta Secretaria
Municipal de Agricultura, Pesca, Agropecuária e Abastecimento.

Buriticupu - MA,07 de jiünho de 2022.

V

V

C-

Maeps Xlmeida y.
ía. Agropecuária e Abastecimento
Secretário Municipal de Aenoujíura,
Marcos Almeida Uma
Secretário Municipal de AoncutUire,
Pesca,Pecuária e Abastacimerto
Portaria 006/2021
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N” 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Nível Médio, S/N, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

TERMO DE ANUÊNCIA

Na qualidade de Órgão Participante, DECLARO para os devidos fins que estamos
de acordo com o objeto e especificações constante no Termo de Referência elaborado pela Secre
taria Municipal de Administração e Planejamento, sob a responsabilidade do Sr. Vandecleber Frei
tas Silva, Secretário de Administração e Planejamento - MA, o qual terá o apoio desta Secretaria
Municipal de Educação.

Buriticupu - MA,07 de junho de 2022.

Sal

sa lorres

Secretária Municipal de Educação

A
2022
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJN^ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
Rua das Margaridas, n“ 20, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

TERMO DE ANUÊNCIA

Na qualidade de Órgào Participante, DECLARO para os devidos fins que estamos
de acordo com o objeto e especificações constante no Terrno. de Referência elaborado pela Secre
taria Municipal de Administração e Planejamento, sob a responsabilidade do Sr. Vandecleber Frei
tas Silva, Secretário de Administração e Planejamento - MA, o qual terá o apoio desta Secretaria
Municipal de Transito e Transporte.

Buriticupu - MA,07 de junho de 2022.

Carlos Eloi Soares Costa
Diretor do Departamento de Tráfego
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO,E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Rua Nível Médio, S/N, CEP: 65.393-000, Centro - BurIticupu/MA

TERMO DE ANUÊNCIA

Na qualidade de Órgào Participante. DECLARO para os devidos fins que estamos
de acordo com o objeto e especificações constante no Tenuo de Referência elaborado pela Secre
taria Municipal de Administração e Planejamento, sob a responsabilidade do Sr. Vandecleber Frei
tas Silva. Secretário de Administração e Planejamento - MA, o qual terá o apoio desta Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, e Economia Solidária.

Buriticupu - MA,07 de junho de 2022.

Euzílene Gonç:
^nTopes da Silva
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, e Economia Solidária
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ESTADO DO MARANHÃO
Fis.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
R ub,
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nível Médio, S/N, CEP: 65.393-000, Centro - Buríticupu/MA

TERMO DE ANUÊNCIA

Na qualidade de Órgào Participante, DECLARO para os devidos fins que estamos
de acordo com o objeto e especificações constante no Xermo de Referência elaborado pela Secre
taria Municipal de Administração e Planejamento, sob a responsabilidade do Sr. Vandecleber Frei
tas Silva, Secretário de Administração e Planejamento - MA, o qual terá o apoio desta Secretaria
Municipal de Saúde.

Buriticupu - MA.07 de junho de 2022.

í\
Eduardo Jorge( é ('arvalho Guilhon Rosa
Secretáric A inicipal de Saúde
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N” 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Rua Nível Superior, n° 318, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

TERMO DE ANUÊNCIA

Na qualidade de Órgào Participante, DECLARO para os devidos fins que estamos
de acordo com o objeto e especificações constante no Termo de Referência elaborado pela Secre
taria Municipal de Administração e Planejamento, sob a responsabilidade do Sr. Vandecleber Frei
tas Silva, Secretário de Administração e Planejamento - MA, o qual terá o apoio desta Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo.

Buriticupu - MA.07 de junho de 2022.

Atenciosamente.

Secretário Munici

-B

Proc:
F!s.
Rub
10-11-1994

ITICUPU-Ma
2022

w

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/000Í-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

AUTORIZAÇAO

Ao Senhor
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Responsável pela elaboração de editais.

Na qualidade de Chefe de Gabinete do Prefeito, sendo ÓRGÃO
GERENCIADOR, encaminho os autos do Processo até aqui realizados e AUTORIZO à
abertura de processo licitaíório, tendo por objeto o Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços em limpeza,
conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades das
Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, de acordo com o disposto na Lei
Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n“ 10.024/2019, Decreto Municipal n“ 004/2021,
Decreto Municipal n“ 007/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei
Federal n" 8.666/1993. Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar
147, de 07 de agosto de 2014 e alterada pela demais normas pertinentes
à espécie.
Junto aos autos do presente Processo Administrativo n° 3005003/2022, na
modalidade Pregão na sua forma Eletrônica com a finalidade de Registro de Preços, os
Atos de designação dos Secretários Municipais de Administração e Planejamento, Saúde,
Educação, Transito e Transporte, Agricultura, Pesca, Agropecuária e Abastecimento,
Desenvolvimento Social, Trabalho, e Economia Solidária, e Secretário de Obras e
Urbanismo, conforme segue em anexo.

Burilicupu - MA,07 deijunho de 2022.

BAT18TA
AFONSO BA
Chefe de Gabinete do Pre eito
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Estado do Mjraiililo
Preíeitura Municipal de Biu íiicupu
CNPJ-01.612.525.'0CH'!-40
Rua Sáo Ksíniundc,01 - Centro.
CEP: 65.393-000

PORTARIA N“ 026/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO ORDENADOR DE
DESPESAS DO FPM, FUNDEB E FMS DE BURITICUPU
-MAE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 89, lí, “a” da Lei Orgânica Municipal de 15 de
Junho de 1997, pela presente.
RESOLVE:
Art. 1” - Nomear o senhor AFONSO BARROS BATISTA, portador do RG n°
934907986 SEJUSP/MA e CPF

187.08Ó.922- 20 para ORDENADOR DE DESPESA

DOS FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS (FPM), FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVÍT4ENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(FUNDEB)
E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS).
Art. 2® - Definir o Sr. Afonso Barros Batista como Ordenador de Despesas do
Gabinete do Prefeito; Controladoria Geral e Transparência Pública do Município e
Secretarias Municipais de Administração e Planejamento; Finanças; Agricultura, Pesca,
Pecuária e Abastecimento; Cultura; Habitação; Indústria, Comércio e Turismo; Meio
Ambiente e de Preservação dos Recursos Naturais; Obras e Urbanismo; Trânsito e
Transporte e Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude,
Art. 3® - A presente Portaria entra bem vigor na data de sua publicação,
reíroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Art. 4® - Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUAtCIPAL DE BURITICUPU, ESTADO
DO MARANHÃO,em 08 de janeiro de 201L

João Carlos a
da Sii va
Prefeito Munici la! e Buriticupu
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BURrricí^y
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEíTO

PORTARIA

212/2021, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.
DISPÕE

SOBRE

A

NOMEAÇÃO

DO

(A)

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O (A) PREFEITO (A) MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, no uso de
suas

atribuições legais e nos termos do art. 89, II, “a” da Lei Orgânica Municipal

de 15 de junho de 1997, pela presente.
.í >

RESOLVE:

"Hf

Art. 1°Nomearo(a) Senhor (a) SALMA SOUSA TORRES, portador(a)
do (a) RG n® 047573852013-3 SSP/MA e CPF n° 815.769.003-04, para ocupar o
cargo

de

provimento

em

comissão

de

SECRBTÃRiO/ MUNICÍPAL

DE

EDUCAÇÃO.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publfcação.
'f''

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO
MARANHÃO, em 23 de agosto de 2021.

J I/
/

Irra da Silva
■ipal

Joào Carlos
Prefeito
\\

Rua Sào Raimundo. 01. Centro. Biiriticupu-M.-\. CEP n” 65.393-000 - CNP.I: 01.612.525/0001*40
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ESTAÍ>0 DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURÍTICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N2 01.612.525/0001-40

PORTARIA N“ 002/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETARIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO.
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

«J

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do ait. 89, li, a da Lei Orgânica Municipal de 15 de
junho de 1997, pela presente.
RESOLVE:
Art. 1“ Nomear o senhor VANDECLEBER FREITAS SILVA,portador do RG n°
021060592002-4 SSP/MA e CPF n'" 452.896.893-20, para ocupar o cargo de provimento
em

comissão

de

SECRETÁRIO

MUNICIPAL

DE

ADMINISTRAÇÃO

E

PLANEJAMENTO.
!!■

Art. 2° A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
An. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO
MARANHÃO, em 04 de janeiro de 2021. .
r

a

João CaiAtiá Teixeira da Silva
Preielto Municipal
Rua Sao Raimundo, ns 01, CEP: 65.393-000 - Centro - Buritkupu/MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPi N2 01.612.525/0001-40

PORTARIA N° 006/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

DÍSPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO ●
DE
PESCA,
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
. AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 89, II, “a” da Lei Orgânica Municipal de 15 de
junho de 1997, pela presente.
RESOLVE:
Art. U Nomear o senhor MARCOS ALMEIDA LIMA, portador do RG n°
0200326220027 SESP/MA e CPF n° 015.684.813-90, para ocupar o cargo de provimento
em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PESCA,
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
Art. 2° A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
a*

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
P?

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL/DE BURITICUPU, ESTADO DO
MARANHÃO,em 04 de janeiro de 2021. l W

João Carlos'Mxeira da Silva
Prefeito í^nicipal

Rua São Raimundo, n« 01. CEP: 65.393-000 - Centro-Buriticupu/MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPV/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N2 01.612.525/0001-40

PORTARIA N° 005/2021. DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
TRABALHO, E ECONOMIA SOLIDÁRIA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
ri.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 89, II, “a” da Lei Orgânica Municipal de 15 de
junho de 1997, pela presente.
RESOLVE:
Art. 1® Nomear a senhora EUZILENE GONÇALVES LOPES DA SILVA,
portadora do RG
cargo

de

036363592008-2 SSP/MA e CPF n° 626.539.113-53, para ocupar o
provimento em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL. TRABALHO, E ECONOMIA SOLIDÁRIA.
Art. 2® A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Alt. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
'&■

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO
MARANHÃO,em 04 de janeiro de 2021. [\V /

João Carlos T\4? Hira da Silva
Prefeito
inrcipal

í

Rua São Raimundo, ns 01, CEP: 65.393-000 - Centro - Buriticupu/MA
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N® 212/2021, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.
DISPÕE

SOBRE

A

NOMEAÇÃO

DO

(A)

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O (A) PREFEITO (A) MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, no uso de
suas

atribuições legais e nos termos do art. 89, II, “a" da Lei Orgânica Municipal

de 15 de junho de 1997, pela presente.
RESOLVE:

Art. 1° Nomear o(a)Senhor(a)SALMA SOUSA TORRES, portador(a)
do (a) RG n“ 047573862013-3 SSP/MA e CPF n° 815.769.003-04. para ocupar o
cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
.i

Art. 3° Revogam-sè as disposições em contrário.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUi

:IPAL DE BURITICUPU ESTADO DO

MARANHÃO,em 23 de agosto de 2021

Joào Carlos
Prefeih

a&ra da Silva
■ ipal

Rua Sâo Kaimundo. 01. Ccniro. Buriiiaipu*MA, CEP n‘

6.'?.3^3-000 - CNP.1: 01.612.525/0001-40
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNiaPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N2 01.612.525/0001*40

PORTARIA N° 029/2021, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHAO,
no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 89,II,“a”da Lei Orgânica Municipal
de 15 de junho de 1997, pelo presente.
RESOLVE:
Alt. 1° Nomear o senhor JOSIAS DA SILVA COSTA, portador do RG n°
061323862017-6 SSP/MA e CPF n° 752.035.883-68, para ocupar o cargo de provimento
em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO.
Art. 2” A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO
MARANHÃO,em 08 de janeiro de 2021M i

João Carl^Teixeira da Silva
Prefeitâ Municipal

Rua São Raimundo, nS 01, CEP: 65.393-000 - Centro - Buritícupu/MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ NS 01.612.525/0001-40

PORTARIA

009/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE SAÚDE, E DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

í;

í-

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso

ff-

de suas atribuições legais e nos termos do art. 89, II, “a” da Lei Orgânica Municipal de
15 de junho de 1997, pela presente.
RESOLVE:
Art. 1“ Nomear o senhor EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON
ROSA, portador do RG n° 1026867980 GEJUSPC/MA e CPF n° 935.937.673-68, para
ocupar o cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

ÚDE.

Art. 2“ A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
An. 3*^ Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
f:
)?

CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO
MARANHÃO,em 04 de janeiro de 2021.

João Carlos IteiVeira da Silva
PrefeitcliMunicípal

Rua São Raimundo, ns 01, CEP:65.393-000 - Centro - Buriticupu/MA
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6JRÍTICUPJ
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N’205/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.
DISPÕE

SOBRE

A

NOMEAÇÃO

DO

(A)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TR-ÃNSITO E
TRANSPORTES. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A)PREFEITO (A) MUNICIPAL DE BURITICLPC - MA, no uso de
suas

atribuições legais e nos lermos do an. 89. II, “a" da Lei Orgânica Municipal de

15 de junho de 1997, pela prescnie.
R E S O L V E:

V?:,

Arí. C Nomear o(a)Senhor(a)CARl.OS ELOl SOARES COSTA,portador
(a) do RG n*^ 055614512015-1 SSP/MA e CPF n" 683388132-49, para ocupar o cai-go ae
provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES.
●i.-j

A:,.
Alt. 2° Esia Portaria entra‘em vigor na date de suá publicação, revogadas as
disposições em contrário.

t.

An. 3^ Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE
FUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO
/
MARANHÃO, em 10 de agosto de 2021.

João Carlos ixeira da Siha
Prefeitcí Miimcipa!

Ruii Sào Raiimindi). 01. Ceniro. Buriiicupu-MA. CEP n" 65.393-000 - CNPJ: 01.612.?25-íí00I4O

f

ví.
BURÍTIÇJPJ
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA N” 145/2021.pn 09*DE FCVERHjRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO
DE ARQUIVO. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS E
PROTOCOLO. E DÃ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O (A) SECRETARIO (A)

MUKiCiPAl.

DE

ADMÍNIS'1 RAÇÃO

E

PLANEJAMENTO DE BURITICUPU. ESTADO DO.MARANHÃO. no uso de suas
atribuições legais c nos lermos do art. 89, II. parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal
de ISdejunhode 1997. através do decreto n® 14 de 29 de janeiro de 2021, pelo presente.

R E S O L V E:

Art. I" Nomeíir MIDIAN DA SILVA MORAES, portador do RO iT
053.3712712014-0 SSP-MA c CPF iT Ü74.Ó27.97.3-64, para ocupar o cargo de provimento
em comi.ssão de CHEFE DA

DIVISÃO DE ARQUIVO. CONSERVAÇÃO DE

D(X ‘UMENTOS E PROTOCOLO, com denominação ~ DAS-I, Jtmío à Secreiana
.Municipal de Adinini.siração e Planejamento.

Art. 2"^ .A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, rclroagindo
seus eíeilos a 04 de janeiro de 2021.
An. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
RHCrISTRE-SE,
PUBLlQUE-SE.
CUMPIOVSE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO H PLANEJAMENTO
DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÂCi em 09 de fevereiro de 2021.

<►
«V-

'

I

I undedebi^ Freitas Silva
Secretário (a) Municipal dé /^ dministruçõo e Planejamento
\;
Ruri Siío Raimundo. 01. Ccniro. Buriiicupu-MA. ClíP n" 6S.39.T-000 - CNIU; 01.612.525.TKI01-40

.V B

Proc:
Fls. .

[Tia
,2022

'Rub:;^
^ lo-tt.tíw

^—

ESTADO DO MAR\N>IÃO
PREl EITiriLA MUNICIPAL DE BtRITICLPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N“ 01.6I2.525/0fl0M0

DECRETO N“ 004/2021.
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica,
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURlTICUPU, no uso das atribuições legais
que lhe confere o art. 68 da Lei Orgânica Municipal, na Constituição Federal, e tendo em vista
0 disposto na Lei Federal
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei Federal if 10.024, de 20
de setembro de 2019; e
Considerando, a necessidade de aprimorar as nonnas e procedimentos para realização
de licitações na modalidade pregão, no âmbito da administração municipal.

DECRETAI

Art. V Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na fonna
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os servdços
comuns de engenharia no âmbito da Administração Pública Municipal.
na forma eletrônica, pelos órgãos da
§ U’ A utilização da modalidade de pregão.
Administração Pública Municipal é obrigatória nos casos legais.
Art. 2" O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da Igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculaçào ao instrumento convocatono.
do julgamento objetivo, da razoabilidade. da comirctitividade, da proporcionalidade e aos que
lhes são correlatos,

§ E O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do
processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambienta! e cultural, no
minimo. com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades.

S 2" As nonnas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em tavor da ampliação
da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
Art. 3" Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

B^RITI(;UPU^1A2022
FIs..
Kub.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEiTl RA MUNICIPAL DE BIRITICIIPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nr 0l.6l2.525/000i-t0
I - aviso do edital - documento que contém:
a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto;
b)a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o
editai; e
c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário dc
sua realização:
U - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamenle definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do
mercado;

ni

bens e scrvdços especiais - bens que, por sua alia heterogeneidade ou
ãü podem ser considerados bens e serviços comuns, nos tennos do
complexidade técnica, nao
inciso H;
IV - lances intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém
inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;
V - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel,
realizada por execução direta ou indireta;
VI serviço
iço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter detenninada
utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração pública;
VU - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que
nos
necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado,
termos do disposto na Lei Federa! n 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de
desenrpenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública.
mediante especificações usuais de mercado;
VIII - termo de referência - que deverá conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração publica, a partir
dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto.
com as seguintes infonnações:
i, vedadas
1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução
frustrem
a
especificac-ões excessivas.íiTelevantes ou desnecessárias, que limitem ou
competição ou a realização do certame;
2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo
como preço de mercado; e
3. o cronograma físico-fmanceiro, se necessário;
b) o critério de aceitação do objeto;
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ESTADO DO MARANHÃO
FREI ElTIJRA MUNICIPAL DE BURITJCUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ V 01.612.525/0001-40
c) os deveres do contratado e do contratante;
d) á relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e
econòmico-financeira. se necessária:
e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro
de preços;
f) o prazo para execução do contrato; e
g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e dara.
§ r* A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame
predominanícmente fáíico e de natureza técnica.
§ 2" Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções especificas de
natureza intelectual, científica c técnica, caso possamrser definidos nos termos do disposto no
inciso II do caput. serão licitados por pregão, na íbrma eletrônica.
Alt. 4“ O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:
1 - contratações de obras;
il - locações imobiliárias e alienações; e
III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no
disposto no inciso lll do capul do art. 3“.
CAPITULO 11
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 5" O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo
fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à distância e em sessão

pública.
§ r O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e dc
autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame.
iuLtoitt-iuvi
Ví?»i5 no
§ 2'' Poderão ser UlÍU/.aüos ,:usicmu:> píóprívja
mercado, desde que estejam integrados á plataforma de operacionalízaçào das modalidades de
Transferências voluntárias.

Art. 6" A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas
sucessivas:

l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITKXPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N" 01.6J2.525y000M0
I - planejamento da contratação;
II - publicação do aviso de edital;
lil - apresentação de propostas e de docuítientos de habilitação;
IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;
V - julgamento;

VI - habilitação;
VII - recursal;
VIII - adjudicação; e
IX - homologação.
Art. 7" Os critérios dc julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa
para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital.
Parágrafo único. Serão fixados critérios objetivos para deílniçào do melhor preço,
considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações
técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho c de qualidade, as diretrizes do plano de
gestão dc logistica sustentável e as demais condições estabelecidas no edital.
Art. 8“ O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os
seguintes documentos, no mímino:
1 - termo de referenda;
II - planilha estimativa de despesa;
III - previsão dos recursos orçamentários necessários,
exceto na hipótese de pregão para registro de preços;

com a indicação das rubricas.

IV - autorização de abertura da licitação;
V - designação do pregoeiro e da equipe de apoio;
VI - edital e respectivos anexos;
VI!

minuta do termo do contrato, ou insiruincnto equivalente, ou minuta da ata de

registro de preços, conforme o caso;
VIU - parecer jurídico;
IX - documentação exigida e apresentada para a habilitação;
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X > proposta de preços do licitante;
XI - ala da sessèo pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:
a) os licitantes participantes;
b) as propostas apresentadas;
c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;
d) os lances ofertados, na ordem de classificação;
e) a suspensão e o reinicio da sessão, se for o caso;
0 a aceitabilidade da proposta de preço;
g) a habilitação;
h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;
i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e
j)0 resultado da llcilaçào;
XII - comprovantes das publicações;
a) do aviso do edital;
b) do extrato do contrato; e
c) dí>s demais atos cuja publicidade seja exigida; e
Xlll - ato de homologação.

§ 1" A instrução do proces.so licitatório poderá ser realizada por meio de sistema
eletrônico, de modo que os atos c os docmnentos de que trata este artigo, constantes dos
aiquivos e regístro.s digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para
comprovação e prestação de contas.
§ T A ata da sessão pública será disponibilizada na internet ime<liatamente após o seu
encerramento, para acesso livre.
CAPÍTULO 111
DO AC ESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO
ArL 9“ A autoridade competente promotora da licitação, a pregoeiro, os membros da
forma eletrônica, serão
equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão, na
previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico.
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§ 1“ O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá peia atribuição de chave de
idcntificaçào e de senha pessoal e intransferível.
§ 2** Caberá à autoridade competente promotora da licitação solicitar, junto ao
provedor do sistema, o seu credenciamento, o do pregoeiro e o dos membros da equipe de
apoio.
CAPÍTULO IV
DA CONDUÇÃO DO PROCESSO
Art. 10. O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão promotor da
licitação, com apoio técnico e operacional da plataforma de pregão eletrônico escolhida pelo
Munidpio,que atuará como provedor do sistema.
Arí. 11. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas na
portaria municipal que designa as atribuições da autoridade superior:
í - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;
II - indicar o provedor do sistema;
ni - determinar a abertura do processo licitatório;
IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão;
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
Vi - homologar o resultado da licitação; e
Vil - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços.

CAPÍTULO V
DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Art. 12. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:
I - elaboração do termo de. referência;
11 - aprovação do termo de relerêncUt pcia auuM-iüud«s
delegar;

ov. p«.r

o«tu

lil - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das
interv^alo mínimo de diferença de
proposla.s, o modo de disputa e, quando necessário,
valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lance
intermediários quanto cm relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
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ÍV - dcfmiçâo das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das
condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e
a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; c
V “ designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Arí. 13. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se nao
constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
§ 1“ O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a
contratação será fundamentado no
do art. T da Lei n” 12.527, de 18 de novembro de
201 L e no art. 20 do Decreto n” 7.724, de 16 de maio de 2012.
§ 2'* Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para
a contratação será tornado público apenas e imedíalamente após o encerramento do envio de
lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais
informações necessárias à elaboração das propostas.
§ 3‘“ Nas hipôte.ses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o
valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto
constará obrigaíoriamenle do instrumento convocatório.
Art. 14.

Caberá à autoridade superior do Município, ou a quem possuir a

competência, designar agentes públicos para o desempenho das funções deste Decreto,
observados os seguintes requisitos:
I - o pregoeiro e os membros da equipe dc apoio serão serv'idores do órgão ou da
entidade promotora cia licitação: e
U - o.s membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de
aos quadros permanentes do órgão ou da
cargo efetivo, preferencialmeníe pertencentes
entidade promotora da licitação.
§ r A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de
apoio poderão ser designados para uma licitação especifica, para um período determinado,
admitidas reconduções, ou por período indeterminado, pemiitida a revogação da designação a
cjualqucí icmpu.

§ T A Administração Pública Municipal estabelecerá plano de capacitação que
contoniiam iniciativas de treinamento para a fonnação e a atualização técnica de pregoeiros.
membros da equipe de apoio e demais agentes encarregados da instrução do processo
licitatório, a serem implementadas com base cm gestão por competências.
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Art. 15. Caberá ao preguetro, em especial:
1 - conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaborítçao desses documentos;
UI - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no
edital:
IV - coordenar a sessão pública c o envio de lances;
V' - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI

sanear erros ou falhas que não alterem a substância das proposta.s. dos
documento.s de habilitação e sua validade jurídica:
\'IÍ - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente
quando mantiver sua decisão:
Vin - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a
sua homologação.
Parágrafo único, O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria
jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

Art 16. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeíro nas etapas do processo
licitatório.
Art. 17. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:
I - credenciar-se previamente na plataforma, na hipótese de que trata o §2” do art. 5^.
no sistema eletrônico utilizado no certame;
n - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de
habilitação c ã proposta e, quando necessário, os Uvícumouio» «ompi-eio'»»'*
assumir
III - responsabilizar-se fonnalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
inclusive os atos praticados
como fírrnes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
!
dirctamente 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^
da senha, ainda que por terceiros;
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IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitaíório e
re.spoíisabüizar-se pelo ônus decí>rrente da perda de negócios diante da inobser\'ància de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
V - comunicar imediaiamenie ao provedor do sistema qualquer aconiecimemo que
possa comproíneter o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso:
VI - uíiiizar a diavc dc identiilcaçâo e a senha de acesso para participar do pregão na
forma eletrônica; c
V’U - .solicitar o cancelamento da chave de ideniificaçào ou da senha de acesso por
interesse próprio.
Parágrafo único, 0 fornecedor descredcnciado no Município terá sua chave de
identificação e senha suspensas auiomaticamejile.

CAPiTUIX) VI
DA PlJBLiCAÇÃO DO AVISO DO EDITAL
Art. 18. A fase e.xtema do pregão, na forma eletrônica, sera iniciada com a
convocação dos interessados por tncio da publicação do aviso do edital em jornal de grande
circulação no estado, no Diário Otícial dos Municípios Mineiros e no sítio eletrônico oficial
do Município.
Art. 19. O Município disponibilizará a íntegra do edital na platafonna de pregão
eletrônico infonnada no edita! e no sitio eletrônico do Município.
Parágrafo único. Na hipótese do § 2” do art. 5". o edital será disponibilizado na
integra no sitio eletrônico do Município e no portai do sistema utilizado para a realização do
pregão confonne infonnado no edital.
Art. 20.

Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de

publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmentc estabelecido será
rcabeiio. exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas,
resguardado o tratamento isonòinico aos licitantes.
Art. 21. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão
enviados ao pregoeiro, até três dias üteis anteriores ú daia lUaUa pum iu>ettuiu Uu
pública, por meio eletrônico, na forma do edital.
§1" O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo dc dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar .subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edítal e dos anexos.
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§ l'* As respo.sías aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a adminislraçao.
Art. 22. Qualquer pessoa poderá impugnar os lermos do edital do prcgâo, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da sessão pública.
§ r A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
§ T A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional c deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
§ 3“ Acolhida a impugnação contra o edital, será definida c publicada nova data para
realização do certame.

CAPÍTULO VU
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOS I A E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
Art. 23. Ü prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de
habilitação nào será interior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso do
edital.
Art. 24. -Após a divulgação do edital no sitio eletrônico, os licitantes encaminharão,
cxciusivamente por meio do sistema, coneomitaniemente com os documentos de habilitação
exigidos no editai, proposta com a de.scriçào do objeto ofertado e o preço, aié a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
§ U A etapa dc que trata o caput será encenada com a abertura da sessão pública.
§ 2" Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do cadastro de fornecedores do Município, assegurado aos demais licitantes o direito
de acesso aos dados constantes deste cadastro.
§ 3" O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no
edital, nos termos do disposto no capui, otajuvia pi«t
Uva»«««hn
§ 4“ (,) licitante declai-ani, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos
:onfbrmidade de sua proposta com as exigências do edital.
para a habilitação e a c
§ 5" A falsidade da declaração de que traía o §4" sujeitará o licitante às sanções
previstas neste Decreto.
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§ 6® Os licitantes poderào retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habiiitaçào anlcriomicntc inseridos no sistema, até a abertura da sessào pública.
§ T Na etapa de apresentação da pro(>osta e dos documentos de habilitação pelo
licitante, obscr\'ado o disposto no capuí. nào haverá ordem de classificação das propostas, o
que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo IX.
§ 8*' üs documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro c para acesso público
após o encerramento do envio de lances.
§ 9® Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminliados pelo licitante
melhor classificado após o encerramento do envio de lances, obser\'ado o prazo de que trata o

ijr doart. 36.
CAPÍIDLO vm
DA ARF.RniRA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES
Art. 25, A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na
pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

internei será aberta

o
§r Os licitantes poderào participar da sessão pública na internet, mediante a uídizaçà
de sua chave dc acesso e senha.
§2" O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.
Art. 26. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificara aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no
sistema, acompanhado cm tempo real por todos os participantes.

Art. 27.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo

pregoeiro.
Parágrafo único, Somente as propostas ciassilicadas peio pregoeiro puiiivipai-a« J
etapa de envio de lances.
Art. 28.

Classificadas as propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
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§ r O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
§ 2” Os licitante.s poderào oferecer lances sucessivo.s, observados o liorário fixado para
abertura da sessào pública e as regras estabelecidas no edital.
§ 3“ O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de
tlesconto ao último ance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando
houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuaivS entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a
melhor oferta.
§ 4" Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido
e registrado primeiro.
§ 5" Durante a sessão pública, os licitantes serão intbmtados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a idcnlificaçâo do licitante.
Art. 29. Serão adotados para o envio dc lances no pregão eletrônico os .seguintes
modo-s de disputa:
I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações,
confonne o critério de julgamento adotado no edital; ou
II - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lance.s públicos e sucessivos, com
lance final e fechado, confonne o critério de julgamento adotado no edital
Parágrafo único, No modo de di.sputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
hmees intemiediário.s quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
Art. Mi. No ítkkIo de disputa aberto, de que trata o inciso 1 do caput do arí. 29, a
etapa dc envio de lances na sessão pública durará dez minutos e. após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
[>eríodo de duração da sessão pública.
sera
§ r A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput.
●U- .lois
O ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de pronogaçâo, inclusive quando se tratar de lances intermeUiãrios.
§ 2" Na hipótese de nao haver novos lances na fomia estabelecida no caput e no § l''. a
ses.sâo pública será encerrada automaticamente.
§ 3" Encerrada a sessão pública sem pronogaçâo automática pelo sistema, nos termos
do disposto no
o pregoeiro poderá, a.ssessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio
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da ctapu de envio de lances, ein prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo
único do art. 7*', mediante justificativa.
Art. 31. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do arl.
29, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
§ V Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de
fechamento iminente dos lances e. transcorrido o período de até dez minutos, ajeatoriamente
detenninado. a recepção de lances será automaticamente enceirada.
§ 2" Encerrado o prazo de que trata o §1”, o sistema abrirá a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo c os autores das ofertas com valores até 10 %(dez por
cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que
será sigiloso aié o encerramenlo deste prazo.
§ 3“ Na ausência de, no mininio, três ofertas nas condiçòes dc que trata o §2'\ os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de cíassificaçâo. até o máximo de três,
poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento do prazo.
§ 4“ Encerrados os prazos estabelecidos nos §2 tí §3^. o sistema ordenará os lances em
ordem crescente de vaníajosidade.
§ 5'* Na ausência de lance final c fechado classificado nos tennos dos §2" e §3“, haverá
o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
clussificação, ptissimi ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, após esta eUípa, o disposto no §4”.
§ 6“ Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio,
mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no §5”.
Art. 32. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro m> decorrer
da etapa dc envio de lances da sessão pública c pennanccer acessível aos licitantes, os lances
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
Art. 33. Quando a desconexão do sistema cletrômco para o pregoeiro persistir por
porU-\r r*
minutos. a sessSo pública será suspensa c reiniciada somente decorridas
vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos partíciparues, iio Skliio clctiOiiícw uiiUstoU.,
para divulgação.
SVI

Arl. 34. Após a etapa de envio de lance.s, haverá a aplicação dos critérios de
desempate previstos nos art. 44 c art- 45 da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de
8.666, de 1993,
2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no §2“ do art. 3“ da Lei n
se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
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Art. 35. Os critérios dc desempate serão aplicados nos termos do arl. 33, caso não haja
envio dc lances após o inicio da íase competitiva.
Parágrafo único. Na hijwtese de pei-sistir o empate, a proposta vencedora será
sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
CAPÍ1ULO IX
DO JULGAMENTO
Art. 36. Encerrada a etapa de envio de lances da sessào 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 no edital.
§ r A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.
§ 2“ O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas,
da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessário, dos
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que
traia o capul.

CO ntado

Art. 37. Eneen-ada a etapa de negociação de que trata o art. 36, o pregoeini examinará
a proposta classificada cm primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edita!, observado o disposto
no parágrafo único do art. T e no § 9^^ do art. 24, e verificará a habilitação do liciumte
conforme disposições do edital, observado o disposto no C.apítulo X.
CAPÍTULO X
DA HABILlT AÇÃO
Art. 38. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a dt>cumentaçào
relativa:
I - à habilitação jurídica;
n - á qualificação técnica:
ni - à quiiliticaçàü econòmico-fmanceira;
IV - á regularidade fiscal e trabaihista;
V - à regularidade fiscal perame as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais,
quando necessário; e
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V! ao cumprimento do disposto no inciso XXXIfl do caput do art. T da Constituição
c no inciso XVTIÍ do caput do arí. 7S da Lei n"* K.666. de 1993.
Parágrafo único.
documentação exigida para atender ao disposto nos incisos i, III,
ÍV e V do caput poderá ser .substituída pelo registro cadastral do Município.
Arí. 39. Quando permititia a participação de consórcio de empresas, serão exigidas:
I- a comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição
de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança
estabelecidas no editai c representará as consorciadas perante o Município;
11- a apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresíi
consorciada;
ni- a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos
quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital;
IV- a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices
contábeis dellnidos no edital, pura fins de qualificação econôniico-fínanceim;
V- a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do
consorcio. nas etapas da licitação c durante a vigência do contrato:
VI- a obrigatoriedade de liderança por empresa bra.sííeira no consórcio formado íx>r
empresas bra.sileinis c estrangeiras, observado o disposto no inciso i; e
VTI - a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.
Parágrafo único. Rca vedada a j>articipaçâo de empresa consorciada, na mesma
licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.
Arí. 40. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do envio no campo
especifico na plataforma dc pregão eletrônico, no.s documentos por ele abrangidos.
o
§ 1“ Na hipótese dc necessidade de envio de documentos complementares após
liilgamento da proposta, os documentos deverão .ser apresentados em formato digital via
sistema, no prazo definido no edital após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico,
observado o prazo disposto no ^ 2‘’ do art. 36.
§ T A verificação pelo município nos sítios eleirómcos oficiais de órgãos c
emissores
■; de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

entidades

utilização de processo de
§ 3" Os documentos eletrônicos produzidos com
ce*t1ificação disponibilizada pela ÍCP-BrasÜ. nos termos da Medida Provisória n 2200-2, de
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24 de agosto de 200!. seráo recebidos e presiimir-se-ào verdadeiros em relaçào aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
§ 4" Na hipótese dc a proposta vencedora nào for aceitável ou o licitante nào atender
às exigências para habiíitaçáo, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
suces.sivamente. na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda uo
editai.
§ 5" Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital
exija apresentação de planilha dc composição de pmços, esta deverá .ser encaminhada
exciusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor.
§ 6'’ No pregão, na Ibrma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços,
quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo lotai estimado para a
contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total
estimado, respeiiada a ordem de elassifícação, observado o preço da proposta vencedora,
precedida de posterior habilitação.
§ 7'* A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno pone será exigida nos termos do disposto no art. 4^’ do Decreto Federal
iV* 8.538, de 6 de outubro de 2015.
§ 8” Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será
declarado vencedor.
CAPn IILO XI
DO RECURSO
Art. 41. Declarado o \'em:edor. qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido
na sessão pública, de íbnna imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
dc recorrer.
§ V As razoes do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas
(03) lrê.s dias.

no prazo de

§ 2*’ Os demais licitantes ficarão intimados pai-a, se desejarem, apresentar suas
conirarrazões, no prazo de 03 (três) dias, contado da data fmai do prazo do recorrente.
imetlsuia dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 3“ A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, nos tennos do disp<->sto no caput, importara na decadência desse direito, e o
pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor,
§ 4'^ Ü acolhimento do recurso importará
podem ser aproveitados.

na invalidação apenas dos atos que não
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CAPITULO XII
DA ADJUDICAR ÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
Art. 42. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos
tennos do disposto no inciso V do capui do art. 11.
Art. 43. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar
o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos
do disposto no inciso IX do cupui do art. 15.
CAPi rULO XIII
1)0 SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILIT.AÇÃO
Art. 44. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das proposla-s. sanar erros
ou talhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante decisão fundamcníachí, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá
validade e eficácia para fms dc habilitação e classificação.
Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da se.ssao pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento de que traia o capui, 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.

CAPITULO XIV
DA CONTR^ATAÇAO
Art. 45. Apcis a homologação, o adjudicaíário será convocado para assinar o contrato
ou a ata de registro de preços no pra/o estabelecido no edital.
§ r Nii assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
' mantidas
comprovação das condiçòes de habilitação consignadas no edital, que deverão sei
pelo Heilanio durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
§ 2" Na 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, outro
líoiirtMt.- potiorA Kor t-í%nvocfuto. respeitada a ordem de classiíicaçao, para, após a comprovação
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos comptciricnuirc.'.
e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuizo da
aplicação das sanções tic que traía o art. 46.
§ 3" O prazo de validade das propostas será dc sessenta dias, permitida a lixaçao de
prazo diverso no edital.
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CAPITULO XV
DA SANÇÃO
Art. 46. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas cin edital e no contrato e das demais
cominaçòes legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:
I - nâo assinar o contraio ou a ata de registro de preços;
H - nâo entregar a documentação exigida no edital:
lil - apresentar documentação falsa;
\\ - causar o atraso na execução do objeto;
V - nâo mantivera proposta;
\’l - falhar na execução do contrato;
V'Ii - fraudar a execução do contrato;
VIU - comportar-se de modo inidòneo;
IX - declarar infomnações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
§ U As sanções descritas no capul também se aplicam aos integrantes do cadastro dc
reserva, em pregão para registro dc preços que, convocados, nao honrarem o compromisso
assumido sern justificativa ou com justiíicativa recusada pela administração pública.
§ T As sanções serão registmdas no sistema de Cadastro de Emmecedores do
Município, publicadas no Diário Oílcia! do Município de Buriticupu/MA.
CAPi rULO XVT
DA REVOGAÇÃO E ÜA ANULAÇÃO
Art. 47. A autoridade compeiente para homologar o procedimento licítatório de que
p.vUm icvosrá-lo «omente em razào do interesse público, por motivo de fato
superveniente devidtuncntc comprovado, pertinente e suficiente para jusTtticar a revogaçAu, c
deverá anuíá-Io por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, par meio de
ato escrito e fundamentado.
Uulu vatií

Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da
anulação do procedimento üciíatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do conirato.
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CAPÍTlíLO xvn
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 48. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem dc tempo e registro
no sistema eletrônico c na documentação relativa ao certame.
Art. 49. Os participantes dc licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto e
qualquer interessado poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da
internet.
Art. 50. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
Art. SI. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo lícítatório
pennanecerão á disposição dos órgãos de eontrole interno e externo.
Art. 52. Objetivando a correta aplicação deste Decreto, a Secretaria Municipal de
Gestão, por intermédio da Diretoria Administrativa e da Coordenação de Apoio
Administmtivo promoverá íreinamento ã Comissão de Licitação e aos demais responsáveis
pelo Setor de Compras e Setor de C'omralos.
Art. 53, Apiicíim~se subsidiariamenle, no que couber, para a modalidade pregão, as
normas previstas na Lei federal n*’ H.666 de 1993.
■Alt. 54. O Setor de licitação poderá expedir normas complementares à execução do
presente Decreto, do que dará ciência direta a todos os setores que compõem a Administração
Pública Municipal, sem prejui/.o de sua publicação oiicial.
Art. 55. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 56. Revogam~se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buritícupu, Estado do Maranhão, em 04 de janeiro de
rn? 1.
/

^í
í

João < Jirl tsylteixeira da Silva
Prel HO Municipal
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DECRETO

007/2021
Regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da Lei 8.666, de 21
de Junho de 1993, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU. ESTADO DE MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais em especial as Leis n° 8.666/93 e 10.520/02,
DECRETA;

Art. 1® As contratações de serviços e a aquisição de bens, materiais ou
produtos quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da
Administração
Municipal, obedecerão ao disposto neste
Decreto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto sáo adotadas as seguintes
definições:
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos
para registro formai de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de
bens, para contratações futuras;
II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional,
com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram
os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas
apresentadas;
II i - órgão gerenciador - órgão, departamento ou entidade da
Administração Pública responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de
dele
de
decorrente;
Preços
Registro
IV - órgão participante - órgão, secretaria ou entidade que participa dos
procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.
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V - órgão não participante - órgão ou entidade da Administração que,
não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os
requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.
Alt. 2° Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes
hipóteses:
t - quando, pelas características do bem ou serviço, houver
necessidade de contratações frequentes;
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de
entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração
para o desempenho de suas atribuições;
ill - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de
governo;
IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente
o quantitativo a ser demando pela Administração;
Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de
bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que
devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Art. 3° A licitação para registro de preços será realizada na modalidade
de concorrência ou de Pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis n®
8.666/93 e 10.520/02, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
§ 1° Excepcionaimente poderá ser adotado, na modalidade de
concorrência, o tipo técnica e preço, a critério do órgão gerenciador e
mediante despacho devidamente fundamentado da autoridade máxima do
órgão ou entidade.
§ 2® Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de
controle e administração do SRP. e ainda o seguinte:
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l - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz
no prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, as Secretarias, órgãos ou entidades a
participarem do registro de preços;
II - consolidar todas as informações relativas á estimativa individual e
total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
III - promover todos os atos necessários á instrução processual para
realização do procedimento íicitatório pertinente, inclusive a documentação das
justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;
IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação
dos valores a serem licitados;
V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o
objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos, especificações e projeto
básico;
VI - realizar iodo o procedimento íicitatório, bem como os atos dele
decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia
aos demais órgãos participantes;'
Vil - gerenciar a Ata de Registro d© Preços, providenciando a indicação,
sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento ás necessidades da
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos peios participantes da Ata;
VIH - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos
preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do
pactuado na Ata de Registro de Preços; e
IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando
informá-los das peculiaridades do SRP e coordenar, com as secretarias ou
órgãos participantes, a qualificação mínima dos respectivos gestores indicados.
§ 3° A Secretaria ou órgão participante do registro de preços será
responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços,
providenciando o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de
consumo, cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto
básico e estimativo de valores, com base nos preços de mercado, nos termos da
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Lei Federa! n° 8.666/1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer
parte, devendo ainda:
t - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para inclusão
no registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e
aprovados pela autoridade competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o
objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatórío; e
tll - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as
respectivas alterações porveritura ocorridas, com o objetivo de assegurar,
quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo depois de
concluído o procedimento ücitatórío;
§ 4° Cabe a secretaria ou órgão participante indicar o fiscal do contrato,
ao qual, além das atribuições previstas no art, 67 da Lei 8.666/1993, compete:
! - promover consulta prévia junto ao orgão gerenciador, quando da
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os
respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando,
posteriormente, as inforrr.ações sobre a contratação efetívamente realizada:
I! - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a
contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos
valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem,
quanto à sua utilização;
III'zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente
assumidas, e também, ern coordenação com o órgão gerenciador, pela
aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumphmento de
cláusulas contratuais; e
IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa
do fornecedor em atender às cor^dições estabelecidas em edital, firmadas na Ata
de Registro de Preços, as divergências relativas á entrega, as características e
origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para
fornecimento ou prestação de serviços.
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Art. 4° O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá
ser superior a 12(doze) meses, computadas neste as eventuais prorrogações.
§ 1'^ É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § l'" do artigo 65 da Lei
n'’ 8.666 de 1993;
§ 2° A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de
Preço será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no
art.57 da Lei n° 8.666 de 1993;
§ 3^ Os contratos decorrentes dó Sistema de Registro de Preço poderão
ser alterados, observado o disposto no art-65 da Lei n'' 8.666 de 1993;
§ 4° O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade de ata de registro de preços.
Art. 5® A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação
de serviços, poderá deixar de subdividir a quantidade toíai do item em lotes,
sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma a
possibilitar maior competitividade.. observado, neste caso. dentre outros, a
quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.
§ 1'= Em se tratando de serviços, a subdivisão se dará em função da
unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados
ou
esperados, e será observada a demanda especifica de cada órgão
certame.
do
entidade
participante
§ 2° No caso mencionado no parágrafo anterior, deverá ser evitada a
contratação, num mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa
para a execução de um mesmo serviço em uma mesma localidade, com
vistas a assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da
padronização.
Art. 6° Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos
fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas
apresentadas, seja atingida a quantidade íota! estimada para o item ou lote,
observando-se o seguinte:
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i - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão
divulgados em órgão oficia! da Administração e ficarão disponibilizados durante
a vigência da Ata de Registro de Preços;
!l - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá
ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata: e
III - as secretarias ou órgãos participarites do registro de preços deverão,
quando da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata
de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e
respectivos preços a serem praticados.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador,
quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas
estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior,
devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor
inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.
Art. 7° A existência de preços registrados não obriga a Administração
a firmar as contratações que deles poderão advir, facuitando-se a realização de
licitação específica para a aquiáíçãb pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
Art. 8° A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame licitatório,

mediante

prévia

consulta

ao órgão

gerenciador, desde que devidam.ente comprovada a vantagem.
§ 1° Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o
órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
§ 2° Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
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§ 3*^ As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
§ 4“ O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgão participante, independentemente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 5° Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata.
§ 6® Compete ao órgão não participante os atos relativos á cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação ás suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
§ 7"^ É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federai
a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade
municipal, distrital ou estadual.
§ 8° É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou
estaduais a adesão a ata de registro de preços da administração pública federai,
Alt. 9“ O editai de ticitaçâo para registro de preços contemplará, no
mínimo:
I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades
de medida usualmente adotadas;
a

estimativa de quantidades a serem adquiridas peto órgão

gerenciador e órgãos participantes;
I!1 - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não
participantes, obseivado o disposto no § 4” do arl.8°, no caso do órgão
gerenciador admitir adesões;
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IV ● a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de
bens:
V - a$ condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos
a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados,
deveres, disciplina e controles a serem adotados:
V! - o prazo de validade do registro de preço,
VI! - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço;
VHI - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as
respectivas minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; e
IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das
condições estabelecidas.
§ 1° O edita! poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de
veículos, medicamentos, passagens aéreas, manutenções, aquisição de
combustíveis e outros similares devidamente justificados.
§ 2^ Quando o edita! prever o fornecimento de bens ou prestação de
setviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de
proposta diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos os
respectivos custos, variáveis por região.
Arí. 10 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem
registrados, convocará os ii^íeressados para assinatura da Ata de Registro de
Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
Art. 11 A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação
pelo órgão gerenciador do registro de preços, sera formalizada pelo órgão
interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar,
conforme o disposto no art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993.
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Art. 12 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso do caput do artigo 65 da Lei n° 8666 de 1993.
§ 1^ O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover
as necessárias negociações junto aos fornecedores.
§ 2° Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá,
convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços
e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; e
lli ^ convocar os demais fornecedores visando iguai oportunidade de
negoctaçao.
de mercado tornar-se superior aos preços
§ 3"^ Quando o preço
mediante requerimento devidamente comprovado.
registrados e o fornecedor, i
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá;
I - liberar o fornecedor dó compromisso assumido, sem aplicaçao da
penalidade, confirmando a veracidade dos nrotivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, e
II

convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de

negociação.
R4° Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador devera
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da coíitratação mais vantajosa.
Art. 130fornecedor terá seu registro cancelado quando.
! - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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1! - nào retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente,
no prazo estabelecido peia Administração, sem justificativa aceitável;
ilf ~ não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado: e
IV - tiver presentes razões de interesse publico.
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente do órgão gerenciador.
§ 2° O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de
preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente
comprovados.
Art. 14 Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na
operacionalizaçâo das disposições de que trata este Decreto, bem assim na
automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições dos
órgãos gerenciador e participante.
Art. 15 Este Decreto entra erri vigor na data de sua publicação.
Art. 16 Revoga-se o Decreto

006/2014 de 26 de dezembro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, em 04 de
janeiro de 2021.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612,525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo n” 3005003/2022, na modalidade
Pregão na fomia Eletrônica, o Ato de designação de Assessor Jurídico, “responsável pela
elaboração de editais e minutas), PORTARIA N“. 213 de 26 de agosto de 2021.

Buriticupu - MA, 08 de junho de 2022.
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BURíTIÇUfÜ
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N"* 213/2021, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
DISPÕE

SOBRE

A

DESIGNAÇÃO

PARA

ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA
LEI N° 8666/93 E 10.520/2002 DE BURITICUPU MA E DÀ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 89, II, “a" da Lei Orgânica Municipal de 15 de
Junho de 1997, pela presente.
RESOLVE:
Art. 1° - Designar o(a)senhor(a) MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO,
portador do RG n"* 038420832009-2SSP-MA e CPF n° 056214973-25,para elaboração
de editais de licitação, conforme artigo 40 § 1 ° da lei n® 8666/93 e Lei n
10.520/2002 de Buríticupu/MA.
Art. 2'^ A presente Portaria entra em vígor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLlQUE-SE,
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUI^ÇIP^L DE BURITICUPU. ESTADO DO
MARANHÃO, em 26 de agosto de 2021.
1
/n
João Carlos jfá^ra da Silva
Prefeitof/lunicipal

Rua São Raimundo. 01. Ccnim, líurilicupu-MA/cEP
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - BuritIcupu/MA
AUTUAÇAO DO PROCESSO
Vem ao exame deste departamento Jurídico, o presente processo administrativo, que
trata do Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada (s)
na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para
atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, autuo o
processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu MARCOS
GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, o subscrevo.
DA LICITAÇÃO:
Processo Administrativo n" 3005003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Órgão Gerenciador: Gabinete do Prefeito
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Fundamenta-se na Lei Federal n" 10.520/2002, Decreto Federal n 10.024/2019,
Decreto Municipal n' 004/2021, Decreto Municipal n‘ 007/2021, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n” 8.666/1993, Lei Complementar n°
123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n“ 147, de 07 de agosto de 2014 e
alterada pela demais noimas pertinentes à espécie.
DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada
(s) na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos
para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA.
ESTIMATIVA DO VALOR:
0
O preço considerado como estimativa para objeto do presente termo de referência
foi determinado com base em pesquisas de preços realizadas através do Sistema do Banco de
Preços, com base em tal procedimento foi estimado o valor total de R$ 406.983,35
(quatrocentos e seis mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no
será informado no ato de
Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que
formalização do contrato, conforme Art. 7“ § 2“ do Decreto Federal n 7.892/2013.
Buriticiuiu& MA,08 de junho 2022.

RIBEIRO
ICO do Município
OAB/MA
22429
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA
Senhor Assessor,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo n" 3005003/2022, para
exame e aprovação da Minuta do Edital e Contrato tendo como objeto o Registro de Preços para
futura e eventual contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação dc serviços em
limpeza, conservação, higienizaçâo e lavagem de veículos para atender as necessidades das
Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, com o disposto na Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Federal
10.024/2019, Decreto Municipal n° 004/2021. Decreto Municipal
n*’ 007/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei
Complementar n“ 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de
2014 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.
Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de
estima e consideração.

Buri.t^ígçi^i^ - MA. 08 de junhodeJ022.
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RECEBIDO EM:
Alexandre Florentmo
Assessoriuj
T
Portafja
Assessor Juridrc

0^

/ Oê>

●alhâes
624
Município

/

IRQ

buriti

Proc.
F!s.
Rub.

A
2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, iC 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURÍTICUPU - MA
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MEIs (Artigo 48, inciso
III da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n°
147/2014).
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 3005003/2022
MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/XXXX
Lei Federal n‘’ 10.520/2002, Decreto Federal n*" 10.024/2019,
Decreto Municipal n” 004/2021 e Decreto Municipal n"
007/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a
Lei Federal n“ 8.666/1993, Lei Complementar n” 123/2006,

BASE LEGAL

com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de
agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie.
Registro de Preços para futura contratação de empresa
especializada na prestação de serviços em limpeza,
conservação, higienizaçào e lavagem de veículos para atender

OBJETO

as necessidades das Secretarias Municipais do Município de
Buriticupu/MA.
TIPO DA LICITAÇÃO

Menor Preço Por Item.

DE

REGIME

Por Preço Unitário.
EXECUÇÃO
LOCAL DA

SESSÃO

littD://vvww.l!citanct.com.br/.

PUBLICA
DATA E HORÁRIO DE
DAS
ABERTURA
PROPOSTAS - SESSÃO

DE

00:00(

DE 2022.

HORAS)

PÚBLICA:
MODO DE DISPUTA

ABERTO

VALOR ESTIMADO

R$ 406.983,35 (quatrocentos e seis mil novecentos e oitenta
e três reais e trinta e cinco centavos).

FONTE RECURSO

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de
recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura
Municipal de BURTTICUPU/MA, que será informado no ato de
formalização do contrato, conforme Decreto Municipal n"
007/2021.
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ESTADO DO MARANHÃO
^
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, ii" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N“ XXX/XXXX - SRP
O MUNICÍPIO DE BURITTCUPU - MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL,TORNA
PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ
LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO,NA FORMA ELETRÔNICA,COM CRITÉRIO
DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM,NOS TERMOS DA LEI N” 10.520, DE 17
DE JULHO DE 2002, DO DECRETO N" 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DECRETO
MUNICIPAL N^’ 004/2021, DECRETO MUNICIPAL N" 007/2021, LEI COMPLEMENTAR N°
123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DA LEI N" 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO
DECRETO
N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE,
SUBSIDIARIAMENTE. A LEI N" 8.666. DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção
e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
httu://ww>v.licítanct.coni.br/. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo iicitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo
setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances;
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos,
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável e propor a homologação.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia xx/xx/xxxxx às xx:xx (xxxx horas).

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: httn://w»\v.licitanet.com.br/
Modo de disputa: ABERTO
Valor Estimado: R$ 406.983,35 (quatrocentos e seis mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e
cinco centavos).
1. DO OBJETO.
1.1.0 objeto da presente licitação c a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para
futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação,
higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
Municipio de Buriticupu/MA, confoiTne condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
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1.2. A licitação será dividida em ITENS exclusivos para MEs, EPPs e MEIs e ITENS de ampla
participação, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a
participação cm quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério dc julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será
solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou
em parte.
1.5.

Em atendimento ao disposto no artigo 48, inciso I, da Lei Complementar n" 123/2006, com
redação dada pela Lei Complementam" 147, de 07 de agosto de 2014.
J

Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até RS
80.000,00(oitenta mil reais);
1.6. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e TIT, da Lei
Federal n" 147/2014, não aplicará o disposto no item acima,quando:
1.6.1 Não houver um mínimo dc 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalinente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
1.7.

O tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto
a ser contratado.;

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
2.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme Decreto
Municipal n" 007/2021. Não obstante as despesas resultantes da contratação correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária:
3. DO CREDENCIAMENTO.
3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a
participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA
ELETRÔNICA.
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3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

o cadastro deverá ser feito no Portal LICITANET, no sítio http://wmv.licitanet.cnm.hi/
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formaimente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como fimies e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidad e 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.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL
LICITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou á alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A não obsei-vância do disposto no subitem anterior
poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação
4.
4.1.

4.2.

4.3.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006
e suas alterações.

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.3.1.

Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;

4.3.2.

Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmentc;
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4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9'’ da Lei n" 8.666, de 1993;
4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou

liquidação;
4.3.5.L

Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial,
desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor,
sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos
no edital

-.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
4.3.7. O presente edital não pre\ê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez
que a experiência prática demonstra que as licitações que pennitem essa participação são aquelas
que envolvem sennços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente edital
foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde ser
objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, consignou-se a
vedação descrita no subitem acima;
4.3.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão
n” 746/2014-TOJ-Plenário).
4.4.

COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ
“SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÃS
SEGUINTES DECLARAÇÕES:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n" 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.L1.

Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame com relação a estes itens;

4.4.I.2.

Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n" 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está
em conformidade com as exigências editalícias;
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4.4.4. Que incxistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocoiTências posteriores;
4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXÍll, da Constituição;
4.4.6. Que a proposta foi elaborada de fonna independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP
n" 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
obsei'vando o disposto nos incisos 111 e IV do art. l°eno inciso III do art. 5° da Constituição Federal;
4.5.

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

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado
e 0 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.

5.2.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.

5.3.

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, § 1" da LC n" 123, de 2006 e suas alterações.

5.4. 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.
5.5.

Até a abenura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anterionnenie inseridos no sistema:

5.6. 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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5.7.

6.

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.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1.

O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO
SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

0.1.1.

Valor unitário e total para CADA ITEM de itens (conforme 0 caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2.

Marca de cada item ofertado (se houver):

6.1.3.

Fabricante de cada item ofertado (se houver);

6.1.4.

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Teimo de
Referência: indicando, no que for aplicável, 0 modelo, prazo de validade ou de garantia, número
do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.

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 ou serviços.

6.4.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo 0 direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de
sua apresentação.

6.6.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

7.1.

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
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7.2.

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.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

'\2.3.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente infonnados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital.
7.6.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.

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 R$ 2,00 (dois reais).

7.9.

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.

7.10. 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.
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7.11. 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.
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-seá automaticamente.
7.13. Enceirada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro.
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá pennanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do
Portal
LICITANET,
pregoeiro
aos
participantes
do
certame,
publicada
no
http://httu://w\v\v.licítanet.com.br/. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E
será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro
aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.20. Em relação a 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 poite, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n" 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto rf 8.538, de 2015.
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7.21. 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.
7.22. 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.
7.23. 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.
7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intei-valos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.25. 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.
7.26. 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.
7.27. Havendo evenmal empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no Art. 3”, § 2'", da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
e ser\dços:
7.27.1. Produzidos no país;
7.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;
7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.27.4. Produzidos 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.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
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7.29. 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.
7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.29.2. 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.
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.

EnceiTada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto á 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. T e no
§ 9" do art. 26 do Decreto n.” 10.024/2019.

8.2.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão n“ 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não lenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou á totalidade da remuneração.
8.3.

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;

8.4. 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;
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8.5.

O 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.

8.5.1.

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.

8.6.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

^ 8.7.

Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chaf ’ a nova data e horário
para a sua continuidade.

8.8.

O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, corn o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1.

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.

8.8.2.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.9.

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 ocoiTência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n“ 123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10

Enceirada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
obsei^vado o disposto neste Edital.

9.

DAHABILITAÇAO.
COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO
LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O
PREGOEIRO PODERÃ VERIFICAR O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO Ã EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE
IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE
A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL LICITANET, E AINDA NOS
SEGUINTES CADASTROS;
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9.1.1. Possuir Cadastro do Portal LICITANET;
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP (www.portaidatransparencia.gov.brA:
9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça( ww\v,cnj.jus.br/improbidade_ adm/consultar requerído.php).
9.1.4. Lista de
Inidôneos. mantida
pelo
Tribunal
de Contas
da
(iU[ns:.'.'poital.tcu.gov.br/ivsDonsabilizacao-publica.Hcitantcs-inidoneos.A:

União

TCU

9.1.5. e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(h
9.1.6.

i!d0cs-a f.a p ps.tc u.go y b,iv).

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.

9.I.6.I. 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 dc OcoiTcncias Impeditivas Indiretas.
9.I.6.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.1.6.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
>.1.7. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de paiticipação.
9.1.8. No caso de inabilitaçào. haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n“ 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2.

Caso atendidas as condições dc participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio
do PORTAL LICITANET,em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamenie as comprovações constantes do PORTAL LICITANET,
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabiliiação do licitante, exceto se a consulta aos
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
cerlidào(ões) válida(s), confomie art. 43, §3^", do Decreto 10.024, de 2019.
9.3.

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 sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de
inabilitaçào.

9.4.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais nào-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.

9.5.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente pennitidos.

9.6.

Se 0 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.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRf/FüTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
9.7.

Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação;

9.8.

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.8.1. No caso de empresário individual; inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio wvvw.portaldoempreendedor.gov.br:
9.8.3. 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;
9.8.4. 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;
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9.8.5. No caso dc 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;
9.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
9.9.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
9.9.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede ou domicílio do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou documento
equivalente;
9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral 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 n” 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
--^.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS);
9.9.5. 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 VTÍ-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n” 5.452, de 1” de maio de 1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos e
Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda
Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e
Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda
Municipal onde a empresa for sediada;
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9.9.8. Caso 0 licitante seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitatório.
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;
9.9.9. Caso 0 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 inabilitaçào.
9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔIMICO-FINANCEIRA.
.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n°
1 1 .101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60
(sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
9.10.1.1. A empresa em recuperação judicial deverá apresentar certidão emitida pelo juízo em que
tramita o procedimento da recuperação judicial no qual certifique-se que a empresa está apta,
econômica e financeiramente, a suportar o cumprimento do contrato
9.10.2. Balanço patrimonial c 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;
9.10.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apre.sentados; Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou
Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa, na forma da Instrução Normativa n° 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração - DREI,acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura
e de EnceiTamento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante, confome disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo
Único e 1.184, §2" da lei 10.406/2002;
9.10.2.2. 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,
devidamente registrados na Junta Comercial;
9.10.2.3. As empresas com menos de 01 (um)exercício financeiro deve cumprir a exigência deste subitem
mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
9.10.2.4. É admissível o balanço intennediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

Página 16 de 72

BU«mCUPU-MA
Proc.
2022
FIs..
Rub.
ia-1M994

V

3

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N'* 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
9.10.2.5. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e acompanhado obrigatoriamente
dos Termos de Abertura e de Enceiramento do Livro Diário, conforme disposto nos artigos 1.180,
Parágrafo Único. 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2° da lei 10.406/2002;
9.10.3. 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:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
LG =
Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG =
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.10.4. 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.
^9.10.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante
deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta
Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
9.10.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar Juntamente com o Balanço
Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED CONTÁBIL, nos
termos da IN RFB 1.420/2013, alterada pela IN RFB n^ 1.594/2015, e 1.422/2013.
9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
9.12. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante
presta ou prestou serviços compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em
papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa
indicação de seu nome completo e cargo/funçào.
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9.12.1. Caso 0 documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir
diligencia para a verificação da veracidade das informações dele constante.
9.12.2. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, a comissão tomara as providencias cabíveis
no sentido de proceder a diligencia mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a
fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias.
9.12.3. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando
vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a
contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da
proposta possa aferir efetivaniente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a
execução do objeto de maneira satisfatória.
9.13. 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.
9.14. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez eonstatada 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.
a
9.16, A não-regularização fiscal c trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte conr alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista,
será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.17. 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.
9.18. 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.
9.19. 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
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45 da LC
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

lO.I. 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:
10.1.1. Ser redigida em Ungua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressahas. devendo a última folha scr assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.2. 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.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, vinculam a Contratada,
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n" 8.666/93).
no
10.3.1. Ocon-endo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros:
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.
10.4. A 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.
10.5. 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.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decon ida 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.
11.2. 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.
11.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto á intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo dc três dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem conirarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias. que
começarão a contar do témiino do prazo do recoirente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. 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.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instiiimento equivalente ou nao comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos lermos do art. 43, §U da LC n” 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase
do procedimento licitalório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO
PORTAL LICTTANET. sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
^ 3. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1. 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.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologarão procedimento liciiatório.
14. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras da
Administração Pública.
14.2. Ata de Registro de Preços; documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão
participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas;
14.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro
de Preços.
14.4. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.
14.5. Órgão não participante; é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitação, faz adesão à Ala de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.

Página 21 de 72

- B ÍTICUPU3WA
022
ProcrpC

;Rubin

ESTADO DO Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, lU UI, CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
14.6. Após 0 enceiramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
14.7. A apresentação de novas propostas na ibmia deste item não prejudicará 0 resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
14.8. 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.
^ 14.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem
classificado durante a fase competitiva;
14.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
0 percentual referente à margem de preferência, quando 0 objeto não atender aos requisitos
previstos no art. 3" da Lei n" 8.666, de 1993;
14.11. O registro a que se refere 0 subitem 14.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no
caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no
Decreto Municipal n" 007/2021;
14.12. Se houver mais de um licitante na situação de que trata 0 subitem 14.9, serão classificados segundo
a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;

^

14.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente
será utilizado caso 0 melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado
nas hipóteses previstas no Decreto Municipal n° 007/2021;
14.14. A habilitação dos fornecedores que comporão 0 cadastro de reserva a que se refere 0 item 14.11
será efetuada, na hipótese prevista no Decreto Municipal n" 007/2021 e quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal
007/2021 ;
14.15. O anexo que trata 0 item 14.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá
a informação dos licitantes que aceitarem colar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor
do certame.
14.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com 0 vencedor do
certame do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição
pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de
condições;
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14.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de BURTTICUPU/MA;
14.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme
minuta do anexo X) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou
autorização de compra, confomie o artigo 62 da Lei n® 8.666/93;
14.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instmmentos hábeis acima,o adjudicatário deverá obedecer
Iodas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do
contrato.
14.19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência
da Ata de Registro dc Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;
14.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços
e neste Edital.
15. DA FORMALIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar
a ata dc registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
15.1.1.

A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito
da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação
na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro,
não sendo consideradas comunicações verbais.

15.2. H facultada a Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, quando a(s) convocada(s) não
comparecer no prazo estipulado no subilem 15.1, não apresentar situação regular no ato da
assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assiná-lo. injustificadamente, convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso e desde que ocona motivo Justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal de BURITICUPU/MA.
16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
16,1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de
Registro de Preços, e ainda o seguinte:
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16.1.1.

Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município;

16.1.2.

Consolidar infoimações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a
adequação dos respecti\’os lermos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos
requisitos de padronização e racionalização;

16.1.3.

Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;

16.1.4.

Realizar, por meio da Central de Preços, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado
da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades
participantes;

16.1.5.

Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive
quanto aos quantitativos e termo de referêitcia ou projeto básico;

16.1.6.

Realizar o procedimento licitatório;

16.1.7.

Gerenciar a ata de registro de preços;

16.1.8.

Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

16.1.9.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no
procedimento licitatório; e

16.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações.
16.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das
atividades previstas nos incisos,16.1.3, 16.1.4 e 16.1.6.
17. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
17.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse ern participar do registro de
preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo,
local de entrega e. quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo
de referência ou projeto básico, nos temios da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n°
10.520. de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:
17.1.1.

Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados
pela autoridade competente;
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17.1.2.

Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços,
sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

17.1.3.

Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições.

17.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decoiTenles do dcscumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento
das obrigações contratuais, cm relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
17.3. A Comissão Central de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços,
desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos
não participantes.
18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃO PARTICIPANTES

18.1. A Ala de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Orgão
Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
18.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços,
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
18.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ala de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações anleriormente assumidas.
18.4. O quantitativo decoirente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem (Decreto Municipal n° 007/2021);
18.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 50%(cinquenta por cento)dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal n^’ 007/2021);
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18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, obseivado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto
Municipal n“ 007/2021;
18.6.1.

A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/TVIA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal n“ 007/2021, respeitando o prazo de vigência
da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

19.DA GARANTÍA DE EXECUÇÃO.
19.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.
20.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Teimo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
20.2. 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.
20.2.1. Altemativamente 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, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da data de seu recebimento.

20.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser proiTogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
20.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
20.3.1. Referida Nota está substituindo o contraio, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei n“ 8.666, de 1993;
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20.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
20.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da
Lei n‘* 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma

Lei.
20.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do
mesmo e poderá ser proiTogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de
referência.
^ 20.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar
com 0 Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instnição Normativa n" 3, de 26 de abril de 2018, e nos teimos do art. 6^ ITT, da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADfN.
20.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida u comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
20.6.1. Na hipótese de irregularidade, 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.

20.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, 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.
21. DO REAJÜSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.
21.1.

Ocorrendo redução ou majoração de preços dos serviços/produtos, autorizado pelo órgão
competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila
de reajuste de preços, conforme Lei federal de Licitações n^ 8.666/1993.

21.2.
Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela
CONTRATADA na data.
22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇAO,
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22.1.

O fomecimento/presiação dos serviços será de acordo com a necessidade da Secretaria
solicitante. e a entrega no endereço da solicitanle ou em outro local previamente determinado pela
mesma, mediante Ordem de Serviços, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviço.
22.2.

O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em
todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu MA.ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal
de Buriticupu - MA.
22.3.

O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,anotará em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas, objeto deste Tenno de Referência, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou impropriedades obsen^adas. A ação da fiscalização não exonera a contratada
de suas responsabilidades contratuais.

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada sào as estabelecidas no Termo de Referência e
Contrato.
24. DO PAGAMENTO.

24,1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
25.1. Comete infração administrativa, nos tennos da Lei if 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
25.1.1. Não assinar o ternio de contrato ou aceitar/relirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
25.1.2. Apre.sentar documentação falsa;
25.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
25.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto:
25.1.5. Não mantiver a proposta;
25.1.6. Cometer fraude fiscal;
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25.1.7. Comportar-se de modo inidônco:
25.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, ajuizo da Administração, à multa moratória de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso,
até 0 limite de 10%(dez por cento), conforme detcmiina o art. N" 86, da Lei N° 8666/93.
25.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas, inclusive com as multas previstas.
25.3. A incxecuçào total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N® 87, da Lei N° 8.666/93:
a)

Advertência por escrito;

b)
Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
c)
Suspensão temporária de participação em licitação c impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal dc BURFIICUPU/MA,por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d)
Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto
para a penalidade 05 (cinco) anos;
e)
Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos detemiinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N“ 87 da Lei N" 8.666/93, c/c
art. N" Táü Lei N" 10.520/02 e arl. N" 14 do Decreto N*’ 3.555/00.

25.4, Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo
devidamente infomiado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
25.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de BURITICUPU/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
25.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
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25.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRÁTICAS:
a)

PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,

qualquer vantagem com o objetivo de influenciara açào de servidor público no processo de licitação
ou na execução do contrato:
b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador. visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato.
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA; Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja
impedir materialmcnte o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção.
26.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
26.2. A

IMPUGNAÇÃO

DEVERÁ

scr

realizada

EXCLUSIVAMENTE

por

FORMA

ELETRÔNICA no sistema litrp;/,'w\vvv.llcitanet.com.br/.
26.3. Caberá o pregoeiro. auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
26.4. Acolhida a impugnação, será dennida e publicada nova data para a realização do certame.
26.5. 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 pormeio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal LICITANET
110 endereço eletrônico httt)://wvvv> .iidtanct.coin.br/.
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26.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
26.7. As impugnações c pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
26.7.1.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos aiiios do processo de licitação.

26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

26.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serão cadastradas no sítio Íuto://w>vw.licitanet.com.br/. sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.
26.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pela proponente.
26.11. .A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada
para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso,
de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do
administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).
27.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supen^eniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormenie estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo pregoeiro.
27.3. Todas as referências de tempo no Editai, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília - DF.
27.4. No julgamento das propostas e da habilitação, pregoeiro poderá sanar eiros ou falhas que nao
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
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fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fms
de habilitação e classillcaçào.
27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
27.6. As nomias 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.
27.7. Os licitantes assumem todos os custo.s 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.
27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incltiir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
27.9. 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.

27.10. O .licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das infonnações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
27.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
27.11. Em caso de divergência entre disposições deste Editai e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
27.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA poderá revogar este Pregão por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontomável,
ou anulá-lo por ilegalidade, de oEcio ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a
convaiidaçào do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla
defesa e contraditório.
27.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
27.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
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27.13. É facLillado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instmçào do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
27.14.
O
Edital
está
disponibilizado.
na
integra,
no
endereço
eletrônico:
http://ww>v.licitanet.com.br/. c também poderão ser lidos e/ou obtidos na Comissão Permanente de
Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, na Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393000 ■ Centro Buriiicupu/MA. em dias de expediente, no horário das OShOOmin às MhOOmin horas,
onde poderão ser consultados e obtido graUiitamente ou pelo sitio oficial www.Buriticupu.ma.gov.br e
Sistema de Acompanhamento de Contratações Publicação (SACOP) mais informações pelo e-mail
cr)lburi(icupu2021 u;,unuiil.com.br
27.15. Integram este Edital, para iodos os ílns c efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I;
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. T DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
ANEXO V ~ MODELO DE DECLAR.AÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA;
ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO;
ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO.
BURITÍCUPU/MA,EM

DE

DE 2022.

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA N° 22429
Resp. pela Elaboração do Edital
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EDITAL PE LÍCn AÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

XXX/XXXX

ANEXO I - TERiVIO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada (s) na prestação
de serviços em limpeza,conservação, higienizaçào e lavagem de veículos para atender as necessidades
das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 . Os serviços são necessários e imprescindíveis para garantir a higienização dos veículos, assim
como preservar a vida útil dos mesmos, deixando-os em perfeito estado de conservação, para
continuidade dos serviços da frota municipal de veículos do Município de Buriticupu/MA.

2.2 justifica-se a contratação dos serviços de lavagem de veículos por finalidade de atender às
nece.ssidades da Administração Municipal, contribuindo para que os veículos e Máquinas utilizados
pelas Unidades Administrativas estejam em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação
a qualquer tempo, a fim de que os sei^viços desenvolvidos, dependentes dos veículos, não sofram
descontinuidade

3. \ ALOR MEDIO
3. 1 O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi
detenninado com base em pesquisas de preços realizadas através do sistema do Banco de Preços. Com
base em tal procedimento, foi estimado o valor total de RS 406.983,35 (quatrocentos e seis mil
novecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).
3.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte;
> COTA EXCLUSIVA - Em atendimento ao disposto no artigo 48,1, da Lei Federal n" 123/2006 com
redação dada pela Lei Complementar n” 147. de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos
os itens cujo valor total seja de até RS 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente
à participação de MICROEMPRESAS - ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP.
> COTA RESERVADA - correspondente a 25% {vinte e cinco por cento) das quantidades totais do
objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas - ME e Empresas de
Pequeno Porte - EPP, nos tennos do .Artigo 48 Inciso TIl da Lei Complementar n° 123/2006, com
redação dada pela Lei Complementar n'* 147. de 07 de agosto de 2014:
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> COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - coirespondente a 75% (setenta e cinco por cento) das
quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos
previstos no edital;
3.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal
n"" 123/2006. não aplicará o disposto acima mencionado, quando:
a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir
as exigências estabelecidas no instrumento convocatório: e
b) O tratamento diferenciado e simplillcado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a
ser contratado.
o 1

3.4. Nos lermos do Artigo 48 Inciso 111 da Lei Complementar n

23/2016, com redação dada pela Lei

Complementar n" 147, dc 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2‘" do Decreto Federal n“
6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal \f 8.538./2015, não havendo participação de ME e EPP será
admitida participação de empresa de maior porte
4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
COTA EXCLUSIV.A - Em atendimento ao disposto no artigo 48,1, da Lei Federal n" 123/2006
com redação dada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações
posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até RS 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão
destinados cxclusivamente à participação de MICROEMPRESAS - ME e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - EPP.
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
ITEM

DESCRIÇÃO

V. UNTT.

V. TOTAL

355

RS 163,25

RS 57.953,75

6ü

RS 198,33

RS 1 1.899,80

UNID. QUANT.

Lavagem de veículo tipo caminhão.
Ducha com aplicação de produto
limpeza da parte externa e aspirar parte Serviço
interna, secar e passar preiinho nos
pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo caminhão
compactador. Limpeza geral com
9

lubrificação - limpeza da parte externa e |
limpeza da parte interna, limpeza de|Serviço i
painéis e outras panes da pane intenia
do veículo de forma, detalhada, e
I
lubrificar.
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3

Lavagem de veículo tipo de passeio com
4 (quatro) porias. Ducha com aplicação
de produto - limpeza da pane externa e Serviço
aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a lataria.

640

R$

52,17

R$ 33.388,80

4

Lavagem de veículo tipo fiat strada tipo
(ambulância). Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e Serviço
aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a lataria.

110

R$

83,87

R$ 9.225,70

5

Lavagem de veículo tipo micro ônibus.
Ducha com aplicação de produto limpeza da parte externa e aspirar parte Serviço
interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.

120

R$ 170,17

RS 20.420.40

6

Lavagem de veículo tipo motocicleta.
Ducha simples - limpeza detalhada da
Serviço
parte externa, seca. passar pretinho nos
pneus.

260

R$

21,50

R$ 5.590,00

7

Lavagem de veículo tipo ônibus. Ducha
com aplicação de produto - ● limpeza da
parte exiema e aspirar parte inlerna, Serviço
secar e passar pretinho nos pneus e
encerar a lataria.

160

RS 217,67

RS 34.827,20

Lavagem de máquina tipo Patrol.
Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte extema e limpeza da
Serviço
parte intema, limpeza de painéis e outras
partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.

70

RS 304.95

R$ 21.346,50

9

Lavagem de veículo renaut tipo Van
(Ambulância). Ducha com aplicação de
produto
limpeza da parte externa e Serviço
aspirar parte interna, secar e. passar
pretinho nos pneus e encerar a lataria.

60

RS

74,78

RS 4.486.80

10

Lavagem de veículo tipo van sprinter.
Ducha com aplicação de produto limpeza da parte externa e aspirar parle Serviço
intema, secar e pas.sar pretinho nos

120

RS

90,85

RS 10.902,00

11

pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo van sprinter
Serviço
(Ambulância). Ducha com aplicação de

120

RS

81,67

RS 9.800,40
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produto - limpeza da parte externa e
aspirar parle interna, secar e passar
prelinho nos pneus e encerar a lataha.

T

12

Lavagem de máquina tipo trator.
Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte exiema e limpeza da
Serviço
parte interna, limpeza de painéis e outras
partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, c lubrificar.

160

RS 123,34

R$ 19.734,40

13

Lavagem de máquina tipo BOB CAT.
Limpeza geral com lubrificação
limpeza da parte externa e limpeza da
Serviço
parte interna, limpeza de painéis e outras
partes da parle interna do veículo de
fonna detalhada, e lubrificar.

30

RS 116,30

RS 3.489,00

14

Lavagem
de
máquina
tipp
RETROESCAVADEIRA.
Limpeza
geral com lubrificação -- limpeza da
parte externa e limpeza da parte interna, Serviço
limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veiculo de forma
detalhada, e lubrificar.

20

RS 183,51

RS 3.670,20

15

Lavagem de máquina tipo Máquina tipo
PÁ CARREGADEIRA. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parle
externa e limpeza da parte inlcma. Serviço
limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veículo de fomia
detalhada, e lubrificar.

80

RS 212,78

RS 17.022,40

16

Lavagem de máquina TRATOR DE
ESTEIRA,
com
Limpeza
geral
lubrificação - limpeza da parte externa e
limpeza da parte inlema, limpeza de Serviço
painéis e outras partes da parte interna
do veículo de forma detalhada, e
lubrillcar.

15

RS 355,28

RS 5.329,20

Lavagem de máquina tipo Trator de
Pneus,
4X4. Limpeza geral com
lubrificação limpeza da parte exiema e Serviço
limpeza da parte intema, limpeza de
painéis e outras partes da parte intema

20

RS 163,00

RS 3.260,00
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do veículo de forma detalhada, e
lubrificar.

18

Lavagem de veículo tipo caminhão
basculante truck. Limpeza geral com
lubrificação -- limpeza da parle externa e
limpeza da parte iniema, limpeza de Serviço
painéis e outras panes da parte interna
do veículo de forma detalhada, e
lubrificar.

200

R$ 157,25

R$ 31.450,00

19

Lavagem de veículo tipo CAMfNHÃO
PIPA. Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte externa e limpeza da
Serviço
parte interna, limpeza de painéis e outras
partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.

30

R$ 157,25

R$ 4.717.50

20

Lavagem de máquina tipo ROLO
compactador. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parle externa e
limpeza da parte interna, limpeza de Servhço
painéis e outras partes da parte interna
do veículo de forma detalhada, e
lubrificar.

30

RS 206,38

RS 6.191.40

COTA RESERVADA - correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais
do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar
iC 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.

ITEM

21

SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
UNTD. QUANT. V. UNIT.
DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo caminhonete.
Ducha com aplicação de produto limpeza da parte externa e aspirar parte Serviço
interna, secar e passar pretinho nos pneus
e encerar a lataria.

292

RS 78,87

V. TOTAL

RS 23.030,04

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das
quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos
requisitos previstos no edital.

ITEM

SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
UNTD. QUANT. V. UNIT. I
DESCRIÇÃO
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Lavagem de veículo tipo caminhonete.
Ducha com aplicação de produto limpeza da parte extenia e aspirar parte Serviço
interna, secar e passar prctinho nos pneus
e encerar a iataria.

878

R$ 78,87

2022

RS 69.247.86

4.1 Segue abaixo itens e quantitativos, bem com descrição dos Órgãos / Entidades e suas atribuições
perante o presente Sistema de Registro de Preços - SRP, em conformidade com o Decreto Municipal
n'’ 007/2021 e posteriores alterações.
4.1 . 1 ORGAO GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO
4.1.2 ÓRGÃO PARTICIPANTE 1: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

01

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto
limpeza da parte extema e aspirar
parle interna, secar e passar prctinho nos pneus e encerar a
Iataria.

Serviço

100

4.1 .3 ORGAO PARTICIPANTE 2: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação
de produto -- limpeza da parle externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a Iataria.

Serviço

190

02

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto -- limpeza da parte extema e aspirar parte
interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a Iataria.

Serviço

60

03

Lavagem de veículo tipo caminhão. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte extema c aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a Iataria.

Serviço

200

4.1.4 ÓRGÃO PARTICIPANTE 3: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO
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01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação
de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

200

02

Lavagem de veículo tipo Caminhão. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

120

Serviço

120

Serviço

130

Serviço

160

03

04

05

Lavagem de veículo tipo Micro Ônibus. Ducha com aplicação
de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo Motocicleta. Ducha simples limpeza detalhada da parte externa, seca, passar pretinho nos
pneus.
Lavagem de veículo tipo Ônibus. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

4.1.5 ÓRGÃO PARTICIPANTE 4: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação
de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

460

02

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria.

Serviço

360

03

Lavagem de veículo tipo Fiat strada tipo(ambulância). Ducha
com aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a

Serviço

110

04

lataria.
Lavagem de veiculo tipo Motocicleta. Ducha simples limpeza detalhada da parte externa, seca, passar pretinho nos
pneus.

Serviço

130

05

Lavagem de veículo tipo Renaut tipo Van (Ambulância).
Ducha com aplicação de produto - limpeza da parte externa
e aspirar parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e
encerar a lataria.

Serviço

60

06

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria.

Serviço

120
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07

Lavagem de veículo tipo Van sprinter. Ducha com aplicação
de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

120

08

Lavagem de veículo tipo van sprinter (Ambulância). Ducha
com aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria.

Serviço

120

4.1.6 ÓRGÃO PARTICIPANTE 5: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PESCA,
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

01

Lavagem de máquina tipo Trator. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna
do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

160

02

Lavagem de máquina tipo Patrol. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna
do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

35

03

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho hos pneus e encerar a
lataria.

Serviço

100

4.1.7 ÓRGÃO
TRANSPORTE

PARTICIPANTE

6: SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

TRANSITO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação
de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

120

02

Lavagem de veículo tipo Caminhão Compactador. Limpeza
geral com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza
da parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte
interna do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

60

4.1.8 ÓRGÃO PARTICIPANTE 7: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
QUANTI
UNIDADE
ITEM
DESCRIÇÃO
DADE
01

Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
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parte inlema, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria.

02

Lavagem de veiculo tipo Caminhão. Ducha com aplicação
de produto - limpeza da parte extenia e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

35

03

Lavagem de máquina tipo Patrol. Limpeza geral com
lubrificação -- limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da parte intema
do veículo de forma detalhada, e lubriílcar.

Serviço

35

04

Lavagem de máquina tipo BOB C.AT. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte
intema. limpeza de painéis e outras partes da parte interna
do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

30

05

Lavagem de máquina tipo RETROESCAVADEIRA.
Limpeza geral com lubrificação --.limpeza da parte extenia
e limpeza da parle intema, limpeza de painéis e outras partes
da parte interna do veiculo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

20

06

Lavagem
de
máquina
tipo ■ Máquina
tipo
PA
C.ARREGADEIRA. Limpeza geral com lubrificação limpeza da parle externa e limpeza da parte intema, limpeza
de painéis e outras parles da parle intema do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

80

07

Lavagem de máquina tipo TRATOR DE ESTEIRA.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da parte externa
e limpeza da parte interna, limpeza de painéis e outras partes
da parte intema do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

15

08

Lavagem de máquina tipo Trator de Pneus. 4X4. Limpeza
geral com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza
da parle intema. limpeza de painéis e outras panes da parte
intema do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

20

09

Lavagem de veículo tipo Caminhão basculante tmck.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da parte externa
e limpeza da parle intema. limpeza de painéis e outras partes
da parte intema do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

200

10

Lavagem de veiculo tipo CAMINHÃO PIPA. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da
parte intema, limpeza de painéis e outras partes da parte
inlema do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

30

Serviço

30

Lavagem de máquina tipo ROLO compaclador. Limpeza
gerai com lubrificação ünipezáda parte externa e limpeza

Páqina 42 de 72

A

Proc.
Fis.

2022

Riib.
IC-11-1«Í

i:si ADO DO MAí^ANHÂO
PREFEM URA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Ccnlro - Buriticupu/MA
da parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte
interna do veículo de forma detalhada, e lubrillcar.

5. FONTE DE RECURSO
5.1. As despesas decoiTenlcs desta licitação con'erão por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeitura Municipal de Buriiicupu/MA, que será informado no ato de formalização do
contrato, conforme Decreto Municipal n” 007/2021.
6. FORMA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS:
6.1. A fonna da realização dos serviços, será mediante apresentação de requisição própria do executor
do contrato da Prefeitura Municipal de Rurilicupu--MA. em 01 (uma) via, devendo conter no carimbo
em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitante;
b) Infomiar a quantidade dos serviços:
c) informar o valor referente a cada .serviços;
d) Informar a data da realização dos serviços;
e) Assinatura do funcionário da empresa;
0 Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.
6.2. A realização dos serviços deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria soliciiante, no seu
endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Serviço, no
prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES
7. 1 . Os proponentes concoirentes devem apresentar como habilitação, comprovação através de
atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;
8. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERENCIA
8.1. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos
os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,
ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de
Buriticupu - MA.
9.2. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA anotará em registro próprio todas as
ocomcncias relacionadas com a realização dos serviços, objeto deste Registro de Preços, determinando
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0 que for necessário à regularização das falhas ou impropricdades observadas. A açao da fiscalização
não exonera a contratada de suas responsabilidades coniratuais.
10. DO PAGAMENTO
10.1 Após aceitação e ateste da realização definitiva dos sei*viços efetuado naNota Fiscal, o pagamento
será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a realização dos serviços, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente
atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das Certidões de
Regularidade Fiscal: Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e
Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB n^* 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de
Regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos
c da Dívida Ativa Estadual: Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou
sede da licitante, mediante apresenti^ição da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa
de Inscrição na Dívida Ativa do Município: Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia
por 'Fenipo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), diretamente
na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA.
1 1.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos serviços adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os sei*viços em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
c)proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da realização dos senuços atestados.
0 Aplicar as penalidades contramais, quando for o caso.
12.

DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
12.1 Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis
aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, durante
todo 0 período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) infonnar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso. qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, cm compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decon-entes de
sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
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e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhc única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer
transgressão de seus prepostos ou convenientes;
0 comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas à realização dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer toial ou parcialmenie, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuência da Prefeitura Municipal de Burilicupu - MA.
h) realizar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;
i) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decoirentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
j) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.
13.

DA ATA DE REGÍSTRO DE PREÇOS
Órgão Gerenciador - Chefe do (labinele do Prefeito Municipal
A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12(doze) meses, a partir da data
de sua assinatura, improrrogável nos tennos do art.l2 do Decreto Municipal n° 007/2021.
As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no Art. ó5 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal n” 007/2021 e suas
alterações.
A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 §
3” e 4^^ do Decreto Municipal n" 007/202!.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da realização, desde que este serviço não prejudique as
obrigações anleriormente assumidas, conforme Decreto Municipal n” 007/2021.
14. EUNDAMENTAÇAO LEGAL
14. 1 . O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei Federal n*^ 10.520, de 17 de julho de
2002. Decreto Federal n** 10.024/2019, Decreto Municipal n” 004/2021, Decreto Municipal 007/2021,
Lei Complementar n”. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n"* 147/2014 e Lei Complementam'’
155/2016, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n" 8.666/93 e suas alterações e demais
normas pertinentes.
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N“ XXX/XXXX
ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO N * XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRAI IVO N" 3005003/2022
SESSÃO PÚBLICA: —/-—/2022, ÀS

H—-MÍN (--) HORAS.
/UF

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM( )NÃO( )
ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

E-MAIL:

TELEFONE:

FAX:

DA
CONTATO
LICITANTE:
BANCO DA LICITANTE:

TELEFONE:
CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

V DA AGENCIA:

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNIDADE

TOTAL POR EXTENSO:
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ESTADO DO MAR.AN1HÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITÍCUPU/MA
CNPJ N-Ol.ó 12.525/0001-40
Rua São Raimuiulü, ii" OL CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
A EMPRESA:

DECLARA QUE:

1 - ESTAÜ INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E,
BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS,
PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E
ACONDICTONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3 - PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM
O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO í) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 - QUE NAO POSSUI COMO SOCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
/ UF, E AINDA CÔNJUGE. COMPANHEIRO
OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.
5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERA DE ACORDO COM OS
TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO L DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO,
DE
COMPRA
OU
POR PARTE DA CONTRATADA, DA
ORDEM
TODOS OS
DOCUMENTO
SIMILAR,
NA (ENDEREÇO):
EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO
NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU
DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES
CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS,
DE VALOR ZERO OU
INEXEQUÍVEÍS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA. QUE OFEREÇAM
PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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ESI ADO DO MAKANHÀO
PREFEITURA MUMCIPAL DE BURITICUPU/MA
( NPJ N“(ll.612.525/0001-40
Rua Sào Raimundo, «''01. CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

EDITAL DÊ LICITAÇÃO - PREGÃO^ELETRÔNICO N° XKXnÕÕÕí
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 3005003/2022
A
/UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE
O PREGOEÍRO E EQUIPH DE APOIO,

. PORTADOR DO RG
, ABAIXO ASSINADO, NA
QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, ^
,CNPJ
, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NÒ EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE
QUALQUER DECISÀO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À
QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL
CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDEPIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A
IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO
E
ARTIGO 97 DA LEI N“ 8.666. DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES
SUBSEQUENTES.

EM,

DE

DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ESTAÍJO DO MARANHÃO
PKEFEí l L'RA MUNICIPAL ÜE BURITTCUPU/MA
CNPJ N'‘(li.612.525/000l-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP; 65,393-000, Centro - Buriticupu/MA
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N” XXX/XXXX
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 3005003/2022

(PAPEL TIMBRADO Da EMPRESA)

INSCRITO NO CNPJ N'

, POR INTERMÉDIO
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL 0(A) SR{A) ....
, PORTADOR(A) DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE N'
E CPF N‘
DECLARA, PARA
EINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. N° 27 DA LEI N"8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
ACRESCIDO PELA LEI N" 9.8.54, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA
MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO,PERIGOSO OU INSALUBRE E
NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR. A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE
APRENDIZ( )'.

(LOCAL E DATA)

(REPRESENTANTE LEGAL).

I

Oh.servaçào: cm caso aílimativo, a.ssiiiatar a ressalva acima.

o
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ESTADO OO MARANHÃO
PREFEl i URA MIJNÍCIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"* 01.612.525/0001-40
Rua Sãü Raimundo, ii" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA. (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 3005003/2022
{IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA
DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO
ELETRÔNICO N" XXX/XXXX. DECLARA. SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O
ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N“
XXX/XXXX, FOI ELABORADA DE,MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O
CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETA MENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N” XXX/XXXX,
POR QUALQUER METO OU POR QUALQUER PESSOA;
B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU
RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX. POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER
PESSOA;
C) QUE NÃO TENTOU. POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA
DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA
REFERIDA LICITAÇÃO;
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO
ELETRÔNICO N" XXX/XXXX NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
ÍNDIRETAMENTE, COMUTJICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
ANTES DA AD.ÍUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
t) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO
ELETRÔNICO N" XXX/XXXX NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
ÍNDIRETAMENTE. INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER
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ES í ADO DO MARANHÃO
PREFEÍ I L KA iViüNICiPAL ÜE BURITiCUPU/MA
CNPJ N" 01.612,525/0001-40
Rua São Raimundo, ii'01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE
DAS PROPOSTAS; E

/ UF,ANTES DA ABERTURA OFICIAL

F) QUE ESTÁ PLENAMHNTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E
QUE DETÉM PLENOS PODERES H INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.
DE
DE 2022.
REPRESENTANTE LEGAL
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estado do maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N^Ol.ó 12.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

EDITAL DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N” XXX/XXXX
ANEXO VI- DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA(MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE)
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 3005003/2022
[NOME DA EMPRESA],[QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.),
ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NQ CNPJ SOB O N" [XXXX], NESTE ATO
REPRESENTADA PELO [CARGO][NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N" [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O N" [XXXX],
DECLARA. SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.NOS TERMOS DO ART. 3" DA LEI
COMPLEMENTAR N" 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4" DO ART. 3“ DA LEI
COMPLEMENTAR N" 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO. PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES
DESTA,SER:
( ) MICROEMPRESA
RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A
360.
_ / UF,Ü0 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS
LEGALMENTE "instituídas POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS
VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4*= DO ART. 3*^ DA LEI COMPLEMENTAR N"
123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A
360.
/ UF,00
/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.
VALORES . ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4‘’ DO ART. 3" DA LEI
COMPLEMENTAR N" 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
OBSERV.AÇÔES:
● ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE
ENQUADRADA COMO ME
OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
● A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N“
123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO.
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ESí ADO ÜO MARANHÃO
PREFEmJRA MUNÍCIPAL DE BliRÍTlCUPU/MA
CNPJ N" 01.6Í2.S25/0001-4Ü
Rua São Raimundo, n* Ül, CEP:65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CON'I ADOR (NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX CRC;
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PREFEl 1 URA MUNíCIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N’’01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

EDITAL DE UCITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
ANEXO Vn - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO N'' XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 3005003/2022
OBS: AO REDIGIR A PRESENTE DECL,ARAÇÀO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR
FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE

/UF

O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA
INSCRITA NO CNPJ N
POR
PORTADOR
INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N“
E DO CPF N°
, DECLARA
NÀO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE
/ UF OU DE QUALQUER
OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA,
EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO. ASSIM COMO NÀO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE
INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL. ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM,

DE

DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ESTADO DO MARANHAO
PREI EU ERA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ ,V 01.612.525/0001-40
Rua São Raiiiiundo, n“ üí, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÀQ ELETRÔNICO N” XXX/XXXX
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO N'XXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 3005003/2022
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE

/UF

O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO /^COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A

EMPRESA), CNPJ
, DECLARA, EM
CONFORMIDADE COM A LEI N" 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA
HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LÍCITATÒRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE
!UF - PREGÃO ELETRÔNICO N
/202L
N‘

LOCALIZADA

(RAZÃO
A

SOCIAL

DA

DE

REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO MAÍEVNHAO
PREFEITLRA MÜNÍCIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“01.612.525/000í-40
Rua São Rairnundu, n'* 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N® XXX/XXXX
ANEXO IX-MlNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"
PREGÃO ELETRÔNICO N ’ _ /
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 3005003/2022

0 MUNICÍPIO DE BURITICUPU. ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito
inscrita no CNPJ/MF
com sede na
, bairro,
público intemo. pormeio
,0 Sr.
, brasileiro(a).
BURITICUPU/MA - MA,neste ato Representada pelo
,
residente
neste
Município de
e
inscrito(a)
no
CPF
sob
iV
portador(a) do R.G n
BURITÍCUPU/MA, nesie ato denominado simplesmente ORGÀO GERENCIADOR DO
, tudo em
REGISTRO DE PREÇOS, realizado por rneio do PREGÃO ELETRÔNICO N
nas cláusulas e condições constantes do
conformidade com o processo administrativo n“ ..../
instrumento convocatório, da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE
CNPJ
estabelecia na Rua/Av
registrar os preços da empresa ...
Estado
de
...
CEP
Fone/Fax
n
na cidade de
Baino
, E-mail
brasileiro(a)
, portador do
neste ato reprCvSentado pelo Sr(a)
SSP/.... e CPF/MF n'
, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às noimas
constantes das Leis Federais n" 8.666/93. 10.520/2002, Decreto Municipal n“ 007/2021 e demais
RG.

legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas c condições gerais para o Registro de Preços para futura
contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação,
higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
Município de Buriticupu/MA. conforme especificações do Teimo de Referência - Anexo I do
,constituindo assim, em documento
Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n'
vinculativo e obrigacional às partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instntções que compõem o Pregão
, conipletando-a para todos os fins de direito.
Eletrônico para Registro de Preços n
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
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ESTaDO ÜO MAkANHAO
PREI EÍTLRA MUNICIPAL ÜE BURITÍCUPU/MA
CNP,í N“ 01.612.525/0001-40
Ru:i São Raimundo, ii" Oi, CEP; Ó5.393-00Ü, Ceiilro - Buriticupu/MA
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os preços dos serviços/produtos estào registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão
Eletrônico n“ XXX/XXXX - Sistema de Registro de Preços, conforme tabela (s) abaixo:

Item

Unid

Especificação

Quant.

Valor
R$
Unitário

Registrado
Total

3.2, O preço contratado será fixo c irreajuslável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste
instrumento.
3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição
ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei n‘’ 8.666/1993, mediante
fundamentação, assegurando-se ao bencíiciário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e ás especificações resumidas do objeto, como as
possíveis alterações da pre.seníe ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em
conformidade com o di.sposto no parágrafo único do artigo 61. da Lei de Licitações.
CLÁUSULA QUARTA
PREÇOS

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses contínuos, incluídas
as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme
inciso 111 do § 3" do arl. 15 da Lei n" 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas
no Edital. Termo de Referência - Anexo l c nesta ARP,sendo que a inobservância destas condições
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os
fornecimentos dos serviços dc\ erào ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo
de Referencia e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos referentes aos serviços objeto da presente Ata será efetuado nos tenrios do edital
da licitação e anexos.
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ESTAOO 1)0 MARANHÃO
PREÍ EH ERA iVUJNíClPAL ü£ BURll lCUPU/MA
CNPJ N'* Ol.óí2.525/0001-40
Rua Sâo Raimundo, n’’ 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E
DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1. A Ata dc Registro de Preços nào poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive
0 acréscimo de que trata § !® no art. 65 da Lei n" 8.666/93.
7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serào fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II
do ail. 65 da Lei n" 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.
7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da
Lei 8.666/93. o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo liciiatório.
7.4. Os preços registrados poderão scr revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura
(Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea '‘d” do inciso II do caput do áii. 65 da Lei n” 8.666. de 1993.
7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
supeivenientc, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
7,5.1. Os fornecedores que nào aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação originai.
7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
7.6.1. Liberar o fornecedoi do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
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7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles
apurados pela Prefeitura Municipal de BURITlCUPU/MA para detenninado item.
7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.
7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômicofinanceira, serão publicadas no Diário Oficial.
CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. O fornecedor terá seu registro cancélado pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA
quando;
8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços,sem justibeativa aceitável;
8.1.2. Descumprir as condições da Ata de.Registro de Preços;
8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado;
8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos
termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos teimos do art. 87 da
Lei 8.666/93:
8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7°, da Lei
10.520/2002.
8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
8.2. A Ala de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente,
nos temios da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no
art. 78 da Lei n" 8.666/93;
8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
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8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
foiiuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ala, devidamente comprovados e
justificados:
8.4.1. Por razões de interesse público; ou
8.4.2. A pedido do fornecedor.
8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato
superccnienie que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito
ou força maior;
8,6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias. instruída com a comprovação do fato ou fatos que
justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa
quando motivada pela ocoiTência de infração cometida pela empresa, observados os critérios
estabelecidos na cláusula nona deste insimmento.
8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos
fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na
imprensa oficial.
8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será
efetivada através do publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado,
a coniar do terceiro dia subsequente ao da publicação.
8.10. A Ata de Registro de Preços decoirente desta licitação será extinta, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vigência.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA
9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:
9.1.1. Assinar a Ala de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou
instmmento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no
edital e seus anexos;
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9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indireiamente aos órgãos gerenciadores e
participanle(s) e/ou a terceiros. deconeiUes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
contratante;
9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da
notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se
vencidas:
9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda
pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o
contratante;
9.1.6. Não subconíratar. total ou parcialmenle, o objeto da contratação;
9.1.7. Substituir sei-viços/produtüs, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar
da data da notificação, por serviços/produtos com características e garantia estabelecida no edital e
seus anexos;
9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de
registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.
9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução
do contraio c prestar os esclarecimentos necessários.
9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
10.1. A Prefeitura compromete-se a:
10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA,
devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;
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10.1.2, Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais;
10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto
mediante o envio da nota de enipenlio. a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada
pessoalmente pelo fornecedor:
10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer in^egularidade encontrada na entrega/prestaçào do objeto
e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;
10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;
10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
pennanecem compatíveis com os praticados no mercado;
10.1.7. Rejeitar, no todo ou cm pane, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações
assumidas pelo fornecedor, além daqueles que nào apresentarem condições de serem utilizados;
10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
11.1.

A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório. mediante prévia consulta
ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2.

Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
11.3.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ala de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4.

O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos parlicipantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem (Decreto Municipal n° 007/2021);
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11.5.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro
de Preços para o órgão gerenciador c órgãos participantes (Decreto Municipal n° 007/2021);

11.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata,
conforme Decreto Municipal n'* 007/2021;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de BURÍTICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal n” 007/2021, respeitando
0 prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
11.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmentc assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as oconências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA- DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS
12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a
prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital,
em conformidade com artigo T da Lei n." 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do
cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1.

As omissões desta Ata c as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de

acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e
a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital
sobre as da proposta.
13.2.
O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto
na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de ReferênciaAnexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão
do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de
Despesa.
13.3.

Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições

previstas na Lei n" 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal n° 007/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
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14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de
BURITICUPU/MA.
E por estarem de pleno e comum acordo corn as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam
este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

BURITICUPU/MA,

XXX^XXXXXX
órgão Gerenciador

de

de 2022.

Rep. Legai
Fornecedor
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EDITAL DE LICfTAÇÃO - PRECÀO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N
CONTRATO N

/

/

PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 3005003/2022
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N”
QUE

FAZEM

0(A)
EMPRESA

ENTRE
E

Sl
A

O município de BURÍTICUPü/MA, inscrita no CNPJ sob o n'
, com sede na
, n°
através da Secretaria Municipal dc
. CEP:
Buriticupü/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representado pelo{a) Ordenador de Despesa, Sr.
n
e RG
Órgão Emissor
. inscrita no CNPJ sob o n.^*

. poitador do CPF sob
, e a empresa
com sede na

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
, CPF n“
representante legal,
, RG n°
, decoirente
,tem. entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo n'
do PREGÃO ELETRC)NICO N*’ XXX/XXXX formalizado nos autos do Processo Administrativo
n' 3005003/2022. submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela
Lei Federal \f 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
,conforme especificações
l.I. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de
e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo dc Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato c aquele fixado no Termo de Referência, com início
na data de
e cncen*amento em
3. CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO.
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3.L ü valor do presente Termo de Contrato é de R$
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

(
QUANT.

I

).
VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

3.2. 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 deconentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercicio de 202 , na classificação abaixo:
PODER:
ÓRGÃO;
FUNÇÃO PROGRAMATICA:
ELEMENTO DE DESPESA:
5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO.
a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e
FGTS, com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela Contratada.
6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos c irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.
6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
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6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocon^er.
6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso 0 índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nào possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
a) Os serviços/produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Soliciiante. o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das OShOOmin
às 14h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
cabíveis,
b) Todos os serviços./produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria
Municipal c em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela
Secretaria solicitante.
c) No ato da entrega, os serviço.s/produlos que não estiverem em acordo com o especificado no edital
serão devolvidos: c, as despesas dc frete c/oii outros serão por conta da empresa contratada;
d) O horário da entrega deve ser dc acordo com o funcionamento da secretaria: OShOOmin às 14h00min
horas,
e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de BURITICUPU/MA.
f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos c indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro è outros necessários ao cumprimento integral do objeto
presente neste termo de referência:
g) Todos os serviços/produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o
qual constará a assinatura do recebedor, cm duas vias(uma via para o fornecedor e uma para o solicitante).
Os serviços/produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de serviços, quantidade e qualidade.
Caso não estejam dc acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o
comprovante de entrega nào assinado.
9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

A CONTRANTE se obriga a:
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para
tratar de assuntos pertinentes aos ser\’iços/produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parle, os sei'viços/produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos
serviços/produtos alesiados.
f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
A CONTRATADA se obriga a:

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,
durante lodo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,ou ao
seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
os esclarecimentos Julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas- todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem
como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria
objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
0 comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas à realização dos sendços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em
desacordo com o exigido;
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i) realizar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis
do consumidor;
j) arcar com iodas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou propostos.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
lU.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n” 10.520, de 2002,o licitante/adjudicatário
que:

11.2.

Não assinar o termo de contrato òu aceitar/reiirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.3.

Apresentar documentação falsa;

11.4.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6.

Não mantiver a proposta:

11.7.
11.8.

Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inidóneo;

11.9.

O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará
a empresa, ajuizo da Administração, à multa moratória de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso,
até 0 limite de 10%(dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.

11.10.

A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11.

A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos tennos do artigo N° 87, da Lei
8.666/93:

a) Advertência por escrito;
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
sobre
0 valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de BURÍTICUPU/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que cm caso dc inexccuçào total, sem justificativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de BURITICUPÜ/MA, será aplicado o limite máximo temporal
previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso TV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93,
c/c art. N‘‘ T da Lei N“ 10.520/02 e art. N“ 14 do Decreto N° 3.555/00.
11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
ciência da intimação, podendo a .Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo
devidamente infonnado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de BURITICUPU/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
12.2.

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 1 a XII e XVII
do ait. 78 da Lei n" 8.666, de 1993. e.com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.3.

Amigavelmente, nos tennos do art. 79, inciso II. da Lei n" 8.666, de 1993.

12.4. Os casos dc rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA
0 direito à prévia e ampla defesa.
12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n'* 8.666, de 1993.
12.6.0 TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS
SEGUfMTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
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a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas,
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.
13.1. E VEDADO A CONTRATADA;
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Inien-omper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parle
CONTRATANTE,salvo nos casos previstos em lei.

da

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ào pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
14.2. 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.
14.3. 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.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE,segundo as disposições contidas na Lei
n" 8.666, de 1993. na Lei n‘’ 10.520. de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamcnle, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.
16.1. incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n‘’ 8.666, de 1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.
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17.1. E cleilo o Foro da Comarca de BURITICÜPU/MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo dc Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, confonne art.
55, ^2” da Lei n“ 8.666/93.
Para fimieza e validade, do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas(duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
/ UF.

de

de 20

Responsável legal da CONTRATANTE
Responsável legal da CONTRATADA

o
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PARECER JURÍDICO
AO
SR."MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico
PROCESSO n° 3005003/2022
ORIGEM; Assessor Jurídico/Responsável pela
Elaboração de Editais.
ASSUNTO: Registro de Preços para futura
contratação de empresa especializada na prestação
de serviços em limpeza, conservação, higienização e
lavagem de veículos para atender as necessidades
das Secretarias Municipais do Município de
Buriticupu/MA.

EMENTA;
Análise jurídico-formal das Minutas de Edital, Ata de Registro de
Preços e Contrato de Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto o Registro de Preços
para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em
limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as
necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, pelo tipo
menor preço por Item. Certame licitatório apropriado aos preceptivos constantes na
Lei de Licitações, observadas as alterações posteriores. Consta nos presentes autos a
solicitação para Contratação com descrição dos serviços a serem contratados,
estimativa de preços, bem como a informação referente à dotação orçamentária para
contratação em tela. Eneaminhado as Minutas de Edital, Ata de Registro de Preços e
Contrato para análise jurídico-formal.
I - RELATÓRIO
Por força do artigo 38, parágrafo único da Lei n° 8.666/93 vêm os autos
do processo em epígrafe, a esta Assessoria Jurídica Municipal, nesta data, para
análise das minutas de edital, ata de registro de preços e contrato.
Juntou-se, ao respectivo processo, autorização para contratação,
devidamente assinada, conforme Art. 14 da Lei n° 8.666/93, bem como, a descrição
sucinta de seu objeto, asseverando que em se tratando de Registro de Preços, as
despesas decorrentes coirerão por conta de recursos específicos consignados no
orçamento vigente à época da contratação. Apensou miijatas do edital, ata de registro
Alexandre Florei fHriCfãgãUiâes
Aas«sl
urídico
Potia^
«8/2021
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de preços e contrato de Pregão Eletrônico com respectivos anexos, para análise e
parecer deste órgão jurídico.
É 0 relatório.

II - MÉRITO
A administração Pública, via de regra, e, no teor do preceituado no Art.
37, XXI da Lei Maior, quando de suas compras e licitações, realização de obras e
serviços, está adstrita a procedimento de licitação pública, que possibilita a esta,
aquisição menos onerosa do objeto ou serviço que propõe adquirir, a melhor
proposta, para o que pretende alienar, observada, em todo caso, a isonomia entre
participantes do processo, in verbis:
Art. 37~ A Administração Pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
prin cípios
da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também ao
seguinte: (redação dada ao caput pela Emenda
Constitucional n° 19/98).
XXI - ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratadas mediante processo de licitação
pública que assegure condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da Lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis a garantia do
cumprimento das obrigações.
Coube a Lei de Licitações Lei ° 8.666/93 disciplinar as emanações
constitucionais supra, na qual se observam as modalidades em que estas podem
ocorrer, tipos, suas inexigibilidades ou dispensas, bem como, correlates contratos ou
convênios.
Dentre as modalidades admissíveis para licitação encontra-se o Pregão
na sua forma eletrônica. Configurar o pregão como uma modalidade licitatória
significa adotar um novo procedimento para seleção da proposta mais vantajosa, com
obser\^ância do princípio da isonomia. Uma modalidade de licitação consiste em um
procedimento ordenado segundo certos princípios e finalidades. O que diferencia
uma modalidade de outra é a estruturação procedinfténtal, a forma de elaboração de
AtcxatHire Flore
As»

Portárla^n^^8/2021
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propostas e o universo de possíveis participantes. Este é a forma de licitação em
razão do qual, interessados de um determinado ramo de fornecimento de produtos ou
serviços, pertinentes ao objeto do mesmo, os quais devem apresentar requisitos
mínimos para satisfazer a respectiva modalidade licitatória, conforme artigo 4”,
Inciso XITT. da Lei n° 10.520/2002 e Decreto Federal n“ 10.024/2019, respeitadas as
disposições do edital ao qual se vincula a respectiva modalidade licitatória.
De acordo com o Artigo 22 da Lei n° 8.666/93, são cinco as
modalidades de Licitação: I - Concorrência; 11 - Tomada de Preços; III - Convite;
IV - Concurso; V - Leilão e, a partir do advento da Lei n° 10.520/2002 a instituição
da modalidade Pregão e Decreto Federal n‘* 10.204/2019 para o Pregão na sua forma
Eletrônica.
O Pregão tem suas premissas traçadas pela Lei Federal n° 10.520/2002,
que bem prevê cm seu art. 1, o objeto desta modalidade de licitação, a saber: “Art. /°
- Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na
modalidade de pregão, que será regida por esta Lei ”.
Outrossim, é pertinente asseverar as prescrições do Decreto Federal
3.555/00, que traça importante conceito sobre o Pregão, ao determinar: “Pregão é
uma modalidade de licitação em que a disputa pelofornecimento de bens ou sef‘viços
comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances
verbais ”.
O pregão através de uma dentre suas muitas peculiaridades. Ali de
refere que as características do leilão é fazer-se a seleção do vencedor através de
propostas e lances em sessão pública. Sobre o tema, voltar-se-á adiante, mas é
relevante destacar que este é um dos pontos peculiares do pregão, mas não é único.
Além da conjugação de propostas e lances em sessão pública, outros ângulos
merecem destaque.
O determinante da modalidade, em comento, no presente processo, tem
por fulcro o preceituado no Art. l" da Lei n° 10.520/2002, conforme se vê supra, por
se adequar, o valor da presente contratação, projeto básico em anexo, aos limites ali
delineados para respectivo certame.
As minutas, em estudo evidenciam a fonna de fornecimento e a
modalidade licitatória usada, respectivamente, pela Administração, constatamos que
as exigências da Lei 10.520/02, no seu art. 3°, I. II e IV e os da Lei n“ 8.666/93, ex vi
artigo 14, art. 45 § T, I, Decreto Federal rf 10.024/2019 e suas posteriores
alterações, e demais artigos aplicáveis à espécie, da Lei de Licitação,
Quanto o tipo de licitação encontra-se este, em consonância com o
estabelecido na Lei de Licitações, ex vi art. 4^ § T, o qual reza o Menor Preço por
Alexandre FJm
Portarwií
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Item, a ser obtido pela Administração, segundo o critério de Menor Preço por Item
art. 40, X,- quando da realização do certame.
Quanto ao julgamento do certame, deve este se guiar pelo princípio do
Julgamento objetivo insculpido no art. 4”, Inciso X da Lei n° 10.520/02.
Quanto aos demais itens das minutas do Pregão Eletrônico e anexos,
cujo teor foi analisado, por este Setor, naquilo em que se afigurou necessário, guarda
sintonia com os ditames legais atinentes à modalidade licitatória referenciada, haja
vista, perfeita consonância com o art. 1° da Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal n‘*
10.024/2019 e alterações posteriores.
TTI-CONCLUSÃO
Por fim, considerando as orientações despendidas, bem como as peças
colacionadas aos presentes autos, trazidas ao conhecimento desta Assessoria
Municipal, bem como, a regular incidência do normativo aplicável ao caso sub
examine, face às determinações do mandamento do art. 4°, Inciso I, da Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Federal tV’ 10.024/2019 e demais dispositivos aplicáveis, e,
sem prejuízo das demais providências necessárias no orbe administrativo, ajuizo da
autoridade competente, é de se verificar que esta Assessoria Municipal não
vislumbra óbice à aprovação da presente proposição com fulcro no art. 38, Parágrafo
Único da Lei Federal n° 8.666/93, podendo o feito ter seu prosseguimento, com
vistas ao fim colimado pelo interesse público.
Diante do exposto, OPINO PELA APROVAÇAO DAS MINUTAS,
propondo o retorno do processo ao Setor de Elaborações de Editais para as
providências decorrentes.
SMJ, É 0 parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise
e deliberação.
Buriticupu/MA,09 de junho de 2022.

INO MAGALHÃES
ALEXANDRE FLO
^A^MA/20.356
AssessorlUri
Municipal
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EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURÍTICUPU - MA
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MEIs (Artigo 48, inciso
III da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n°
147/2014).
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 3005003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N” 033/2022

MODALIDADE

Lei Federal n" 10.520/2002. Decreto Federal n” 10.024/2019.
Decreto Municipal n"* 004/2021 e Decreto Municipal iC
007/2021. aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a
Lei Federal n" 8.666/1993, Lei Complementar n" 123/2006.

BASE LEGAL

com redação dada pela Lei Complementar n** 147. dc 07 de
agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie.
Registro de Preços para futura contratação de empresa
especializada na prestação de serviços em limpeza,
conservação, higienização e lavagem de veículos para atender
as necessidades das Secretarias Municipais do Município de

OBJETO

TIPO DA LICITAÇÃO
DE
REGIME

Buriticupu/MA.
Menor Preço Por Item.
Por Preço Unitário.

EXECUÇÃO
LOCAL

DA

SESSÃO

Iittn://w>v\v.licitanet.coni.br/.

PUBLICA
DATA E HORÁRIO DE
DAS
ABERTURA
PROPOSTAS - SESSÃO

29 DE JUNHO DE 2022.
09:00(NOVE HORAS)

PÚBLICA:
MODO DE DISPUTA

ABERTO

VALOR ESTIMADO

R$ 406.983,35 (quatrocentos e seis mil novecentos e oitenta
e três reais e trinta e cinco centavos).

FONTE RECURSO

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dc
recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura
Municipal de BURITICUPU/MA, que será informado no ato de
formalização do contrato, confonne Decreto Municipal n"
007/2021.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"033/2022 - SRP
O MUNICÍPIO DE BURITTCUPU - MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL. TORNA
PÚBLICO. PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS. QUE REALIZARÁ
LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO,NA FORMA ELETRÔNICA,COM CRITÉRIO
DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI N" 10.520, DE 17
DE .lULHO DE 2002, DO DECRETO N° 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. DECRETO
MUNICIPAL N" 004/2021, DECRETO MUNICIPAL N" 007/2021, LEI COMPLEMENTAR N°
123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DA LEI N‘' 1 1.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007. DO
DECRETO
N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE,
SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N" 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Os trabalhos serào conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro. mediante a inserção
e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
htti)://nw\v.licitanct.com.br/. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo iicitaiório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo
setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na iniemet; verificar a
confonnidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances;
verificar c julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos,
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do
eertame; adjudiear o objeto, quando não houver recurso: conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável e propor a homologação.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia 29/06/2022 às 09:00(nove horas).

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: httD://\v\vvv.lidtanet.com.br/
Modo de disputa: ABERTO
Valor Estimado; R$ 406.983,35 (quatrocentos e seis mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e
cinco centavos).
I. DO OBJETO.
1.1.0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para
futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conser\'ação.
higienização e la\'agem de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
Município de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
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1.2. A licitação será dividida em ITENS exclusivos para MEs, EPPs e METs e ITENS de ampla
participação, conlbime tabela constante do Termo de Relerência, facultando-sc ao licitante a
participação em quantos itens forem dc seu interesse.
1.3, O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4. A quantidade indieada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será
solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou
cm parte.
1.5.

Em atendimento ao disposto no artigo 48, inciso I, da Lei Complementar n“ 123/2006, com

redação dada pela Lei Complementar n” 147, de 07 de agosto de 2014.
I

Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais);

1.6. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49. incisos II e III, da Lei
Federal n" 147/2014. não aplicará o disposto no item acima,quando:
1 .6. Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
1.7.

O tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte nao for
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto
a ser contratado.;

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
2.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme Decreto
Municipal n" 007/2021. Não obstante as despesas resultantes da contratação correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária:
3. DO CREDENCIAMENTO.
3.1.

O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a
FORMA
participação dos interessados na modalidade LÍCITATORIA PREGÃO, em ^
ELETRÔNICA.
r
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3.2.

O cadastro deverá ser feito no Portal LICITANET, no sítio htti}://yvwH'.lici(anct.cotn.hr/

3.3.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.

3.4.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmcnte pelas transações efetuadas em seu nome.
assume como fimies e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidad e 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.

3.5.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL
LICITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tomem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação
4.

DA PARTICIPAÇAO NO PREGÃO.

4.1.

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

4.2.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n' 1 1 .488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI. nos limites previstos da Lei Complementar n" 123, de 2006
c suas alterações.

4.3.

NÂO PODERÀO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.3.1.

Proibidos de participar de licitações c celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente:

4.3.2.

Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.

Estrangeiros que não tenham representação legai no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmentc:
r
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4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9^" da Lei

8.666, de 1993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou cm processo de dissolução ou

liquidação;
4.3.5.I.

Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial,
desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor,
sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação cconômico-financeira estabelecidos
no edital

.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
4.3.7. O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez
que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas
que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente edital
foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde ser
objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, consignou-sc a
vedação descrita no subitem acima;
4.3.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP. atuando ne.ssa condição (Acórdão
n" 746/2014-TCU-Plenário).
4.4.

COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÃ
“SIM" OU “NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÃS
SEGUINTES DECLARAÇÕES:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar lU 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favoreeido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1.

Nos itens exclusivos para participação de inicroempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame com relação a estes itens;

4.4.1.2.

Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalação do campo “não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa. empresa de
pequeno porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está
em conformidade com as exigências cditalícias;
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4.4.4. Que inexistem falos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar oconências posteriores:
4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre c não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.6. Que a proposta íbi elaborada de fonria independente, nos lermos da Instrução Normativa SLTl/MP
n" 2. de 16 de setembro de 2009.
4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1" e no inciso III do ari. 5" da Constituição Federal;
4.5.

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

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamcnte por meio do sistema eletrônico, concomitantcmcnte
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado
e 0 preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da se,ssão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.

5.3.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade ílscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § r da LC n*' 123. de 2006 e suas alterações.

5.4.

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
quai.squer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anterionnente inseridos no sistema;

5.6.

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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5.7.

Os documentos que compõem a proposta c a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encciTamento do
envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
6.1.

O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO. NO
SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

0.1.1.

Valor unitário c total para CADA ITEM de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2. Marca de cada item ofertado (se houver):
6.1.3. Fabricante de cada item ofertado (se houver):
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as infonnações similares à especificação do Tenno de
Referencia: 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:
6.2,

Todas as especificações do objeto comidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários.
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indirctamente no
fornecimento dos bens ou serv iços.

6.4.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
1'esponsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de en‘o. omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(SESSENTA) DIAS, a contar da data de
sua apresentação.

6.6.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas:

7. DA ABERTURA DA SESSÃO,CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
7.1.

A abertura da presente licitação dar-se-á cm sessão pública, por meio de sistema eletrônico, t^data,
horário e locai indicados neste Edital.
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7.2.

nao
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou nào apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

.2.3. A não desclassificação da proposta nào impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente inlbnnados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital.
7.6.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.

O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intemiediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
ser R$ 2,00 (dois reais).

7.9.

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **ABERTO” cm que
os licitantes apresentarão lances públicos c sucessivos, com prorrogações.

7.10. 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.

—-y
r
7
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7.11. A prorrogação aulomálica da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocoiTerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-seá automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro. assessorado pela equipe de apoio,justilleadamente. admitir o reinicio da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subilens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro.
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido c
registrado primeiro.
7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real. do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17. No caso de desconexão com o pregoeiro. no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá pennanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do
LICITANET.
no
Portal
pregoeiro
aos
participantes
do
certame.
publicada
hnD://htti)://\v\v\v.licitanet.com.br/. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E
será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do falo pelo pregoeiro
aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19. Caso 0 licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.20. Em relação a 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 c empresas de
os valores da primeira colocada, se
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
esta (br empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicai-sc o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n" 123. de 2006. regulamentada pelo Decreto n" 8.538. de 2015.
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7.21. 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.
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma iiltima 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.
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não sc
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.
7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas c 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.
7.25. 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.
7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifcação, dc
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 c fechado.
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério dc desempate será aquele previsto
no Art. 3". § T\ da LEI N'’ 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
e serviços:
7.27.1. Produzidos no país;
7.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;
7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de resen a 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.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
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7.29. Encemida 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.
7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo dc 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.
7,30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.

EnceiTada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classifcada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
e no
contratação neste Edital e em seus anexos, obsen^ado o disposto no parágrafo único do art. 7
§ 9" do art. 26 do Decreto n." 10.024/2019.

8.2.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão iV’ 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequivcl.

8.2.1.

Considera-se inexequivcl a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários dc 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.

8.3.

ea
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a cxcquibilidade
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4.

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:
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8.5.

O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digitai complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02(DUAS)HORAS,sob pena de nào aceitação
da proposta.

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmentc aceita pelo pregoeiro.
8.6.

Sc a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7.

Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, infomiando no “chal" a nova data c horário
para a sua continuidade.

8.8.

O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantaJo.so, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta c passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
8.9.

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas dc 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 c 45 da
LC n" 123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.IÜ. EncciTada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
obsen^ado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO.
COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO
LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O
PREGOEIRO PODERÃ VERIFICAR 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 DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL LICTTANET. E AINDA NOS
SEGUINTES CADASTROS:
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9.1.1.

Possuir Cadastro do Portai LICITANET;

9.1.2.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional dc
Empresas Punidas CNEP (w w a .poríaldatransnaienciH.uov.br);

9.1.3.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça ( ww.cnj.jus.br nnprobidadc adm consultar requerido.php).

9.1.4.

Lista

9.1.5.

e/ou

de

Inidôncos.
mantida
pelo
Tribunal
de
Contas
da
(rv.br-i'e.sponsabili/acao-[niblica1ieitan(cs-imdoneo.-»-);

Consulta

Consolidada

de

Pessoa

Jurídica

do

Tribunal

de

TCU

Uniào

Contas

da

União

(hups: ccrtidocs-apr.appsJ_cu.gpy,bi;,').
9.1.6.

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.

9.1.6.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fomecedor 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.
9.1.6.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.I.6.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
a1.7.

Comstatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
dc participação.

9.1.8.

No caso de inabilitação. haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto. previsto nos arís. 44 e 45 da Lei Complementar if’ 123. de 2006. seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2.

Caso atendidas as condições dc participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio
do PORTAL LICITANET, em relação à habilitação jurídica, à regularidade íTscaí e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1.

É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL LICITANET,
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjun^com
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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9.2.2.

O descLimprimento do subilem acima implicará a inabiliiaçào do licitante, exceto se a consulta aos
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregociro lograr êxito em encontrar a(s)
ceriidào(ões) válida(s), confomie ari. 43.

9.3.

do Decreto 10.024, de 2019.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habililaçào complementares, necessários à
confinnação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, cm formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de
inabilitaçào.

9.4.

Somente haverá a necessidade de comprovaçào do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.

9.5.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6.

Sc 0 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.

9.6.1,

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças dc números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

9.7.

Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para ílns de habilitação;

9.8.

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.8.1.

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição dc
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio \^●^v\v■pol^laidoempreendedol^eo^^br;
9.8.3.

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELl: ato
constitutivo, estatuto ou contraio social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4.

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registi-o^g^c
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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9.8.5. 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;
9.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
9.9.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso:
9.9.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede ou domicílio do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade c compatível com o objeto contratual ou documento
equivalente;
9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
cx pedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProctiradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN). referente a todos os créditos tributários federais e ã Dívida
Ativa da União(DAU)por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n" 1 .751. de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e
da Proctiradora-Gerai da Fazenda Nacional.
^'.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
termos do Título VIl-A da
de certidão negativa ou positiva com efeito dc negativa, nos
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452. de P’ de maio de 1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos c
Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Sccietaria da Fazenda
Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.7. Prova dc regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos c
Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda
Municipal onde a empresa for sediada;
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9.9.8. Caso 0 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:
9.9.9. Caso 0 licitante detentor do menor preço seja qualificado corno 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 inabililação.
9.10. QUALIFICAÇ.ÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
*** iü.l. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n"
1 1.101. de 9.2.2005). expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60
(sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
9.10.Ll. A empresa em recuperação judicia! deverá apresentar certidão emitida pelo juízo em que
tramita o procedimento da recuperação judicial no qual certifíque-se que a empresa está apta,
econômica c financeiramente, a suportar o cumprimento do contrato
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigívcis
apresentados na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oliciais
quando enceirado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta:
9.10.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados; Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou
Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
empresa, na forma da Instrução Normativa iV’ 1 1. de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de
Registro Empresarial c Integração - DREI. acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura
e de Encen-amento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante, confomie disposto nos artigos 1 .180. Parágrafo Único, 1 .181, Parágrafo
Único e 1 .184, §2“ da lei 10.406/2002;
9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço

patrimonial c demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade,
devidamente registrados na Junta Comercial:
9.10.2.3. As empresas com menos de 01 (um)exercício financeiro deve cumprir a exigência deste subitem

mediante a apresentação do Balanço dc .Abertura;
9.10.2.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/eslatuto social.
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9.10.2.5. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e acompanhado obrigatoriamente

dos Termos de Abertura e de EnceiTamenlo do Livro Dicário. conforme disposto nos artigos 1.180.
Parágrafo Único, 1 .181. Parágrafo Único e 1. 184, §2“ da lei 10.406/2002;
9.10.3. 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 fónmilas:
Ativo Circulante
Circulante
LG =

Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante

Passivo Não

Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG —
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez CoiTente (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 contrataçao
ou do item pertinente.
^9.10.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante
deverá apre.sentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta
Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
9.10.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço
Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED CONTÁBIL, nos
termos da IN RFB 1.420/2013, alterada pela IN RFB n" 1 .594/2015. e 1.422/2013.
9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
9.12. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante
presta ou prestou serviços compatíveis com o objeto deste Pregão. 0 atestado deverá ser impresso cm
papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa
indicação de seu nome completo e cargo/função.
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9.12.1. Caso 0 documento não seja apresentado conformo exigem o item acima, a comissão poderá abrir
diligencia para a verificação da veracidade das informações dele constante.
9.12.2. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, a comissão tomara as providencias cabíveis
no sentido de proceder a diligencia mais apuradas c, se for o caso. adotar outros procedimentos a
fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias.
9.12.3. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando
vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a
contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da
proposta possa aferir efeiivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a
execução do objeto de maneira satisfatória.
9.13. A existência de restrição relalivamente 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.
9.14. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.15. 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 scr prorrogado por igual período,
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.16. A não-regularização fiscal c 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. Se. na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista,
será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,

Pregoeiro

suspenderá a sessão, infoimando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.18. 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.
9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas c empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto. previsto nos arti^ 44 e
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45 da LC n“ 123. dc 2006. seguindo-se a disciplina ames estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOwSTA VENCEDORA.

10.1. 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:
lO.l.l. Ser redigida em lingua portuguesa, 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.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação dc eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto comidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda con^ente nacional, o valor unitário cm algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5“ da Lei \f 8.666/93).
no
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.
10.4. A 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 dc um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. 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.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complemeni.aiCs
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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H. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e deconida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, sc for o caso, será concedido o prazo dc no
minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto c. indicando contra quai(is) decisào(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempeslividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal. mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
n.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recomente terá. a partir de então, o prazo dc três dias para apresentar
as razoes, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo. intimados para.
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, cm 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.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endeieço constante
neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12,1.1. 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.
licitante declarado
12.1.2. Quando houver eiTO na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
a
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43. §1“ da LC n' 123/2006. Nessas hipóteses.
ces
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encen-amento da etapa de U
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12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat”). ou e-mail, ou de acordo com a fase
do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por c-mail dar-se-á de acordo com os dados comidos no CAD.ASTRO DO
PORTAL LICÍTANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
3. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro. caso
não haja interposiçâo de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
13.2. Após a fase rccursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro fonnal de
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras da
Administração Pública.
14.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo. obrigacional. com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão
participante e condições a serem praticadas, coníorme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas;
14.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro
de Preços.
14.4. Órgão participante; é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro dc Preços e integra a Ata de Registro de Preços.
14.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que. não tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitação, faz adesão à Ata de Registro dc Preços, obedecendo às normas vigentes.
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14.6. Após 0 encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
14.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame cm
relação ao licitante melhor classificado.
14.8. 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.
‘^14.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem
classificado durante a fase competitiva:
14.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens com preços iguais aos do licitante vencedorna sequência da classificação do certame, excluído
0 percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos
previstos no arl. 3" da Lei n'^ 8.666, dc 1993;
14.11. O regi.stro a que se refere o subitem 14.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no
caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ala. nas hipóteses previstas no
Decreto Municipal n" 007/2021;
14.12. Sc houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 14.9. serão classificados segundo
a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;
14.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente
será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado
nas hipóteses previstas no Decreto Municipal n° 007/2021;
14.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 14. 1 1
será efetuada, na hipótese prevista no Decreto Municipal if’ 007/2021 c quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal
007/2021;
14.15. O anexo que trata o item 14.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá
a infonnação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor
do certame.
14.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedoi do
certame do SRP. sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição
pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do íornecimento cm igualda^ dc
condições;
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14.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de BURÍTICUPU MA;
14.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme
minuta do anexo X) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou
autorização de compra, conforme o artigo 62 da Lei n" 8.666/93:
14.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá obedecer
todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do
contrato.
14.19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência
da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;
14.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ala de Registro de Preços
e neste Edital.
15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar
a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
15.1.1.

A convocação da(s) vencedora(s). assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito
da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação
na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio dc registro,
não sendo consideradas comunicações verbais.

15.2. É facultada a Prefeitura Municipal de BURITTCUPU/MA, quando a(s) convocada(s) não
comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1. não apresentar situação regular no alo da
assinatura da ata ou. ainda, recusar-se a assiná-lo. injustificadamente. convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez. por igual período, quando solicitado pela

parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Piefeituia
Municipal dc BURITICUPU/MA.
16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
16.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administiação do Sistema dc
Registro de Preços, c ainda o seguinte;
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16.1.1.

Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município:

16.1.2.

Consolidar infonnaçòes relativas à estimativa indi\idual e total de consumo, promovendo a
adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos
requisitos de padronização e racionalização:

16.1.3.

Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento liciiatório:

16.1.4.

Realizar, por meio da Central de Preços, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado
da licitação c consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos c entidades
participantes:

16.1.5.

Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive
quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico:

16.1.6.

Realizar o procedimento licitatório:

16.1.7.

Gerenciar a ata de registro de preços;

16.1.8.

Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados:

16.1.9.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no
procedimento licitatório; e

16.1.1(1. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento
. em
do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais
relação às suas próprias contratações.
16.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das
atividades previstas nos incisos 16. 1 .3. 16.1.4 e 16.1.6.
17. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
17.1. O óriíão participante será responsável pela manilcstaçào de interesse em participar do legistto de
preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo,
local de entrega c. quando couber, cronograma de contratação c respectivas especificações ou termo
de referência ou projeto básico, nos termos da Lei n‘’ 8.666, de 21 de junho de 1993, c da Lei n
10.520. de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:
17.1.1.

Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aproujd^
pela autoridade competente:
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17.1.2.

Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços,
sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

17.1.3.

Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições.

17.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decoiTentes do descumprimento do pactuado na ata dc registro de preços ou do descumprimenlo
das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
17.3. A Comissão Central de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro dc Preços,
desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos
não participantes.
18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES
NÃO PARTICIPANTES

18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do certame licitatório. mediante prévia consulta ao Orgão
Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
18.2. Os Órgãos c entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços,
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Órgão Gerenciador da Ata. para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
18.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
18.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata dc Registro de Preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ala de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem (Decreto Municipal n"' 007/2021);
18.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal iV’ 007/2021);
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18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. conforme Decreto
Municipal iC 007/2021 ;
18.6.1.

A Prefeitura Municipal de BURITÍCUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justincadamente, a
proiTOgação do prazo previsto no Decreto Municipal n“ 007/2021, respeitando o prazo de vigência
da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, obscr\’ada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento dc cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

19.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
19.1. Não haverá exigência dc garantia de execução para a presente contratação.
20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

20.1. Após a homologação da licitação, cm sendo realizada a contratação, será ilrmado Tenno de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
20.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contraio 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.
20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo dc Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo
para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso dc
recebimento(AR)ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da data de seu recebimento.

20,2.2. O prazo previsto no subilem anterior poderá ser prorrogado, por igual periodo, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
20.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instRimento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
20.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecidas
disposições da Lei if’ 8.666, dc 1993;
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20.3.2. A contratada sc vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital c seus anexos:
20.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da
Lei \f 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 c 80 da mesma

Lei.
20.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no ímal do exercício financeiro da assinatura do
mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de
referência.
20.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar
com 0 Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29.
da Instrução Normativa n" 3. de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6‘\ llí. da Lei iV’ 10.522.
de 19 de julho de 2002. consulta prévia ao CADTN.
20.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
20.6.1. Na hipótese de irregularidade, 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.

20.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
das demais cominações legais cabí\'eis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, tespeítada
a ordem de classillcação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
assinar o contrato.
proposta e eventuais documentos complementares e. feita a negociação.
21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.
21.1.

Ocorrendo redução ou majoração de preços dos serviços/produtos, autorizado pelo órgão

competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, tlxando-sc cm apostila
de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações n" 8.666/1993.
21.2.
Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela
CONTRATADA na data.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇAO,

Página 27 de 72

BURITICUPU-MA
122
PT0C.^^,ç:

FIs.
;«Ub.

I

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
22.1.

O fornecimento/presiaçào dos serviços será de acordo com a necessidade da Secretaria

solicilante, e a entrega no endereço da solicitante ou em outro local previamente determinado pela
mesma, mediante Ordem de Serviços, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviço.
22.2.

O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em
todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu MA,ou. em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal
de Buriticupu - MA.

22.3.

O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,anotará em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas, objeto deste Termo de Referência, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada
de suas responsabilidades contratuais.
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e
Contraio.
24. DO PAGAMENTO.

24.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei iV 10.520. de 2002, o licitante/adjudicatário que:
25.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
25.1.2. Apresentar documentação falsa;
25.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
25.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
25.1.5. Não mantivera proposta;
25.1.6. Cometer fraude fiscal;
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25,1.7. Comportar-se de modo inidônco;
25.2. O atraso injustincado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, ajuizo da Administração, ã multa moratória de 0.5% (meio por cento) por dia dc atraso,
até 0 limite de 10%(dez por cento), conforme determina o art.
86, da Lei N" 8666/93.
25.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de BURITÍCUPU/MA, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas. inclusi\’e com as multas previstas.
25.3. A inexecuçâo total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N” 87. da Lei N° 8.666/93;
a)

Advertência por escrito;

b)
Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato:
c)
Suspensão temporária de participação cm licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA,por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d)
Sendo que em caso de inexecuçâo total, sem juslincativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto
para a penalidade 05 (cinco) anos;
e)
Declaração de inidoncidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N" 87 da Lei N“ 8.666/9j>, c/c
art. N" T da Lei N" 10.520/02 e art. N'* 14 do Decreto N" 3.555/00.

25.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
25.5. Serão publicadas na Imprensa Oílcial do Município dc BURTTICUPU/MA as sanções
administrativas previstas neste editai, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
25.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontrataçào, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
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25.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRÁTICAS:
a)

PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indirciamentc.

qualquer vantagem com o objetivo de influenciara ação de servidor público no processo de licitação
ou na execução do contrato;
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato:
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licilador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato.
e) PRÁTICA OBvSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
íiizer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro mullilateral. com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja
impedir materialmcnte o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção.
26.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
26.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ scr realizada EXCLUSIVAMENTE
ELETRÔNICA no sistema httn://w\\>v.Hcilanet.coin.iír .

por

FORMA

26.3. Caberá o pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital c seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
26.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
licitatório deverão ser enviados ao
26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo
Pregoeiro. até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico \'ia intemet. em campo próprio do Sistema Poital LICITANEJ.
no endereço eletrônico httD:/Avww»licitanet.com.hr/.
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26.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
26.7. As impugnações c pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
26.7.1.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

26.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serão cadastradas no sítio httl):/^\^v\v.ticilanel.coni.b r/, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.
26.10. Não serão conhecidas as impugnações apre.sentadas após o respectivo prazo legal ou. no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmcnte ou não identificado
no processo para responder pela proponente.
26.11. A petição de impugnação apresentada por empresa dc\ e ser firmada por sócio, pessoa designada
para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso,
de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do
administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).
27.

DAS DISPOSTÇOES GERAIS.

27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ala no sistema eletrônico.
27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anleriormenle estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo pregoeiro.
27.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília DF.
27.4. 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
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fundamentado, registrado cm ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para ínis
de habilitação e classificação.
27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
27.6. 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 llnalidade e a segurança da contratação.
27.7. 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.
27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, cxcluir-se-á o dia do inicio e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
27.9. O desaiendimento 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.

27.10. O licitante c o responsável pela fidelidade e legitimidade das inlomiações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
. caso
contidas implicará a imediata desclassiílcação do proponente que o tiver apresentado, ou
tenha sido o vencedor, a rescisão do contraio ou do documento equivalente, .sem prejuízo das
27.10.1.

demais sanções cabíveis.
27.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
27.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA poderá revogar este Pregão por razões de
interesse público decoiTenie de fato superveniente que constitua óbice manifesto e inconlomávcl.
ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a
convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla
defesa e contraditório.
27.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
27.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
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27.13. E facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregào, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de infoimação ou de
documentos que deveríam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
na
no
27.14.
O
Edital
está
disponibilizado.
íntegra.
endereço
eletrônico:
httD://w>v>v.licitanet.com.br/. e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Comissão Penuanente de
Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, na Rua São Raimundo, n*’ 01. CEP: 65.393000 - Centro - Buriticupu/MA, em dias de expediente, no horário das OShOOmin às 14h00min horas,
onde poderão ser consultados e obtido gratuitamente ou pelo sitio oficial w\w.Buriticupu.ma.gov.br e
Sistema de Acompanhamento de Contratações Publicação (SACOP) mais informações pelo e-mail
cplbüriticupu2021(útiumail.com.br.
27.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I;
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO ÍII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÃS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. T DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA;
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO;
ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO.
BURITICUPU/MA, EM 10 DE JUNHO DE 2022.
●V

RIBEL
ICO
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0

wação do Edital
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PRÊGÀQ ELETRÔNICO N * 033/2022
ANEXO T - TERMO DE REFERÊNCIA
I. OBJETO
1 . 1 Registro de Preços para fuiura e eventual contratação de empresa(s) especializada (s) na prestação
de serviços cm limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades
das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Os sendços são necessários e imprescindíveis para garantir a higienização dos veículos, assim
como preservar a vida útil dos mesmos, deixando-os em perfeito estado de conservação, para
continuidade dos serviços da frota municipal de veículos do Município de Buriticupu/MA.

2.2 justifica-se a contratação dos serviços de lavagem de veículos por ínialidade do atender às
necessidades da Administração Municipal, contribuindo para que os veículos e Máquinas utilizados
pelas Unidades Administrativas estejam em perfeitas condições de uso e bom estado de consei-vação
a qualquer tempo, a (Im de que os serviços desenvolvidos, dependentes dos veículos, não sofram
descontinuidade

3. VALOR MEDIO
3.1 O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi
determinado com base em pesquisas de preços realizadas através do sistema do Banco de Preços. Com
base em tal procedimento, foi estimado o valor total de R$ 406.983,35 (quatrocentos c seis mil
novecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).
3.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:
'r- COTA EXCLUSIVA - Em atendimento ao di.sposto no artigo 48. í. da Lei Federal n" 123'2006 com
redação dada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações posteriores, todos
os itens cujo valor total seja de até RS 80.000,00 {Oitenta mil reais), serão destinados cxclusivamcnle
à participação de MICROEMPRESAS - ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP.
> COTA RESERVADA - correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do
objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas - ME c Empresas de
Pequeno Porte - EPP. nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar iV 123/2006, com
redação dada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014;
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^ COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO
correspondente a 75% (setenta e cineo por cento) das
quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos
previstos no edital;
3.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49. incisos II e 111. da Lei Federal
lí 123/2006. não aplicará o disposto acima mencionado, quando:
a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como
microempre.sas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir
as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a
ser contratado.
3.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar n" 123/2016. com redação dada pela Lei
Complementar n" 147. de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2" do Decreto Federal iV’
6.204/2007 revogado pelo Decreto Federa! n" 8.538/20!5, não havendo participação de ME e EPP será
admitida participação de empresa de maior porte
4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
COTA EXCLUSIVA - Em atendimento ao disposto no artigo 48, L da Lei Federal n" 123/2006
com redação dada pela Lei Complementar n“ 147, de 07 de agosto de 2014 e alterações
posteriores, todos os itens cujo valor total seja de ate RS 80.000,00 (Oitenta míI reais), serão
destinados exclusivamcnte à participação de MICROEMPRESAS - ME e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - EPP.

ITEM

SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
UNID. QUANT. V.UNIT.
DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo caminhão. ]
Ducha com aplicação de produto
!
limpeza da parle externa e aspirar parte ^ Serviço
interna, secar e passar pretinho nos j
pneus e encerar a lataria.
i

1

V. TOTAL

355

RS 163.25

RS 57.953.75

60

RS 198.33

RS 1 1.899.80

!

Lavagem de veículo tipo caminhão
compactador. Limpeza gera! com
lubrificação - limpeza da parte externa e
1
limpeza da parte interna, limpeza de Serviço '
painéis e outras partes da parte interna
do veículo de forma detalhada, e
lubrificar.

Página 35 de 72

. BURITiCUPU-MA
Proc-3í£^j^^
Fls. ,
jRuk/yj
__^—

m

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo., n * 01, CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA

3

Lavagem de veículo tipo de passeio com
4 (quatro) porias. Ducha com aplicação
de produto -- limpeza da parte externa e Serviço
aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus c encerar a lalaria.

640

RS

52.17

RS 33.388.80

4

Lavagem de veículo tipo fiai slrada tipo
(ambulância). Ducha com aplicação de
produto
limpeza da parte externa e Serviço
aspirar parle interna, secar c passar
pretinho nos pneus e encerar a lalaria.

1 10

RS

83.87

R$ 9.225.70

Lavagem de veículo tipo micro ônibus.
Ducha com aplicação de produto limpeza da parle externa e aspirar parte Serviço
interna, secar e passar pretinho nos

120

RS 170,17

RS 20.420.40

6

pneus e encerar a lalaria.
Lavagem de veículo tipo motocicleta.
Ducha simples - limpeza detalhada da
Serviço
parte externa, seca. passar pretinho nos
pneus.

260

RS

21.50

RS 5.590.00

7

Lavagem de veículo tipo ônibus. Ducha
com aplicação de produto ● limpeza da
parle externa e aspirar parte interna, Serviço
secar e passar pretinho nos pneus e
encerar a lataria.

160

RS 217.67

RS 34.827.20

Lavagem de máquina tipo Patrol.
Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte externa e limpeza da
Scrxiço
parte intema. limpeza dc painéis e outras
partes da parle interna do veiculo de

70

RS 304.95

RS 21.346.50

60

RS

74.78

RS 4.486,80

120

RS

90,85

RS 10.902.00

120

RS

81.67

RS 9.800.40

5

8

f0rma detalhada, e lubrificar.
Lavagem de veículo renaul tipo Van
(Ambulância). Ducha com aplicação de
9

10

produto - limpeza da parle externa e Serviço
aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus c encerar a lataria.
Lavagem dc veículo tipo van sprinter.
Ducha com aplicação de produto limpeza da parle extema e aspirar parte Serviço
intema, secar e passar pretinho nos

11

pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo van sprinter
Serviço
(Ambulância). Ducha com aplicação de
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produto - iimpeza da parte externa e
aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a lataria.

12

Lavagem de máquina tipo trator.
Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte extema e limpeza da
Ser\'iço
parte interna, limpeza de painéis e outras
partes da parte interna do veículo de
fonna detalhada, e lubrificar.

160

RS 123,34

RS 19.734.40

13

Lavagem de máquina tipo BOB CAT.
Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte extema e limpeza da
Ser\’iço
parte interna, limpeza de painéis e outras
partes da parte interna do veículo de
fonna detalhada, e lubrificar.

30

RS 1 16.30

RS 3.489.00

20

RS 183,51

RS 3.670.20

80

RS 212.78

RS 17.022.40

15

RS 355.28

RS 5.329,20

20

RS 163.00

RS 3.260,00

Lavagem
de
máquina
tipo
RETROESCAVADEIRA.
Limpeza
14

15

gera! com lubrificação - limpeza da
parte extema e limpeza da parte interna, Serviço
limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veículo de forma
detalhada, e lubrificar.
Lavagem de máquina tipo Máquina tipo
pA CARREGADEIRA. Limpeza geral
com lubrificação -- limpeza da parte
externa e limpeza da parte interna, Serviço
limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veículo de fonna
detalhada, e lubrificar.
Lavagem de máquina TRATOR DE
ESTEIRA.
Limpeza
geral
com
lubrificação -- limpeza da parte extema c

16

17

limpeza da parte interna, limpeza de Serviço
painéis e outras partes da parte interna
do veículo de forma detalhada, e
lubrificar.
Lavagem de máquina tipo Trator de
Pneus,
4X4. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e Ser\’içü
limpeza da parte interna, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna
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do veículo
lubrificar.

de

forma detalhada, e

18

Lavagem dc veículo tipo caminhão
basculante iruck. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e
limpeza da parte iniciTia, limpeza de Serviço
painéis c outras partes da parte interna
do veículo dc forma detalhada, e
lubrificar.

200

RS 157.25

RS 31.450.00

19

Lavagem de veículo tipo CAMINHÃO
PIPA. Limpeza geral com lubrifcaçào limpeza da parle extenia e limpeza da
Ser\’iço
parte interna, limpeza de painéis e outras
partes da parte interna do veículo de

30

RS 157.25

RS 4.717.50

forma detalhada, e lubrificar.
Lavagem de máquina tipo ROLO
compactador. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parle externa e
limpeza da parte interna, limpeza de Serviço
painéis e outras partes da parte interna
do veículo dc forma detalhada, e
lubrificar.

30

RS 206.38

RS 6.191.40

20

COTA RESERVADA - correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais
ME c
do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas
Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso llí da Lei Complementar
n 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n" 147, de 07 dc agosto dc 2014.

ITEM

21

SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
UNÍD. QUANT. V. UNTT.
DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo caminhonete.
Ducha com aplicação de produto limpeza da parle externa e aspirar parte Serviço
interna, secar e passar pretinho nos pneus
e encerar a lataria.

292

RS 78.87

V. TOTAL

RS 23.030.04

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das
quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos
requisitos previstos no edital.

ITEM

SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
UNID. QUANT. V. UNIT.
DESCRIÇÃO
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Lavagem de veículo tipo caminhonete.
Ducha com aplicação de produto limpeza da parte externa c aspirar parle Serviço
interna, secar e passar preiinho nos pneus
e encerar a laiaria.

11

878

RS 78,87

RS 69.247,86

4.1 Segue abaixo itens e quantitativos, bem com descrição dos Órgãos / Entidades e suas atribuições
perante o presente Sistema de Registro de Preços - SRP, em conformidade com o Decreto Municipal
n'’ 007/2021 e posteriores alterações.
4.1. 1 ÓRGÃO GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO
4.1.2 ÓRGÃO PARTICIPANTE 1: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

Serviço

100

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
01

aplicação de produto
limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos pneus c encerar a
laiaria.

4.1.3 ÓRGÃO PARTICIPANTE 2: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

ITEM

01

DESCRIÇÃO
Lavagem de veículo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação 1
dc produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna. ^
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

UNIDADE

OU.ANTI
DADE

Serviço

190

^

02

Lavagem dc veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte | Serviço
intema. secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria. ,

03

Lavagem de veículo tipo caminhão. Ducha com aplicação dc
produto - limpeza da parle externa e aspirar parle interna, ,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.
^

Serviço

60

200

4.1.4 ÓRGÃO PARTICIPANTE 3: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO
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01

Lavagem de veículo lipo Caminhonete. Ducha com aplicação |
Serviço
de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar prctinho nos pneus c encerar a laiaria.

200

02

Lavagem de veículo tipo Caminhão. Ducha com aplicação de
produto
limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar prelinho nos pneus c encerar a laiaria.

Serviço

120

03

Lavagem de veículo tipo Micro Ônibus. Ducha com aplicação
de produto limpeza da parte externa e aspirar parte interna.
secar e passar prctinho nos pneus e encerar a laiaria.

Serviço

120

04

Lavagem de veículo tipo Motocicleta. Ducha simples limpeza detalhada da parte extema. seca. passar pretinho nos
pneus.

Serviço

130

05

Lavagem de veículo tipo Ônibus. Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa c aspirar parte interna,
secar e passar prctinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

160

A

4.1.5 ÓRG.ÃO PARTICIPANTE 4: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTI
DADE

01

Lavagem dc veíeulo tipo Caminhonete. Ducha com aplicação
de produto - limpeza da parle externa c aspirar parle interna,
secar c passar pretinho nos pneus e encerar a laiaria.

Serviço

460

Lavagem de veículo tipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte intema, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a

Serviço

360

Serviço

1 10

Serviço

130

Serviço

60

Serviço

120

02

03

04

05

06

laiaria.
Lavagem de veículo lipo Fiat strada tipo (ambulância). Ducha
com aplicação dc produto - limpeza da parle externa e aspirar
parle interna, secar e passar prelinho nos pneus e encerar a
laiaria.
Lavagem de veiculo lipo Motocicleta. Ducha simples -limpeza detalhada da parte extema, seca. passar prelinho nos
pneus.
Lavagem de veículo tipo Renauí tipo Van (Ambulância).
Ducha com aplicação dc produto - limpeza da parle extema
e aspirar parte interna, secar e passar pretinho nos pneus e
encerar a laiaria.
Lavagem dc veículo lipo carro passeio 4 portas. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte extema e aspirar
parle intema. secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
laiaria.
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07

Lavagem de veícuio lipo Van sprinter. Ducha com aplicação
de produto - limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lalaria.

Serviço

120

08

Lavagem de veículo tipo van sprinter (Ambulância). Ducha
com aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parle intenia, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria.

Serviço

120

4.1.6 ÓRGÃO PARTICIPANTE 5: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PESCA.
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

OUANTI
DADE

01

Lavagem de máquina tipo Trator. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras parles da pane interna
do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

160

02

Lavagem de máquina tipo Patrol. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parte
iniema, limpeza de painéis c outras parles da parte interna
do veiculo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

35

03

Lavagem de veículo lipo Caminhonete. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte iniema, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria.

Serviço

100

4.1.7

ÓRGÃO

PARTICIPANTE

6:

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

TRANSITO

TRANSPORTE
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

OUANTI
DADE

01

Lavagem de veículo lipo Caminhonete. Ducha com aplicação
de produto limpeza da parte externa e aspirar parle interna,
secar e passar pretinho nos pneus c encerar a lalaria.

Serviço

120

02

Lavagem de veiculo tipo Caminhão Compactador. Limpeza
geral com lubrificação -- limpeza da parte externa e limpeza
da parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parle
interna do veiculo de forma detalhada, e lubriílcar.

Serviço

60

4.1 .8 ÓRGÃO PARTICIPANTE 7: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OUANTI
UNIDADE
ITEM
DESCRIÇÃO
DADE
01

Lavagem de veiculo lipo Caminhonete. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e aspirar
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parle inlcma, secar e passar preiinho nos pneus e encerar a
lataria.

02

Lavagem de veiculo tipo Caminhão. Ducha com aplicação
de produto - limpeza da parle externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria.

Serviço

35

03

Lavagem de máquina tipo Patrol. Limpeza geral com
lubrificação limpeza da pane externa c limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras parles da parte interna
do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

35

04

Lavagem de máquina tipo BOB CAT. Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da parle
interna, limpeza de painéis e outras partes da parle interna
do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

30

Serviço

20

Serviço

80

07

Lavagem de máquina tipo TRATOR DE ESTEIRA.
Limpeza geral com lubrificação limpeza da parle externa
e limpeza da parte interna, limpeza de painéis e outras parles
da parte interna do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

15

08

Lavagem de máquina tipo Trator de Pneus. 4X4. Limpeza
geral com lubriileação - limpeza da parte externa e limpeza
da parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parle
interna do veiculo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

20

09

Lavagem de veículo tipo Caminhão basculante iruck.
Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte externa
e limpeza da parte interna, limpeza de painéis e outras partes
da parte interna do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

Serviço

200

Serviço

30

Serviço

30

05

Lavagem de máquina tipo RETROESCAVADEÍRA.
Limpeza geral com lubrificação limpeza da parle externa
e limpeza da parte iniema, limpeza de painéis e outras panes
da parte interna do veículo de forma detalhada, e lubrifcar
PA
Lavagem
de
máquina
tipo
Máquina
tipo
CARREGADEIRA. Limpeza geral com lubrificação

06

10

limpeza da parte externa e limpeza da parte iniema, limpeza
de painéis e outras parles da parte interna do veículo de
forma detalhada, c lubrificar.

Lavagem de veículo tipo CAMINHÃO PIPA. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte externa e limpeza da
parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte
interna do veiculo de forma detalhada, e lubrificar.
Lavagem de máquina tipo ROLO compactador. Limpeza
gera! com lubrificação -- limpeza da parte externa e limpeza
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da parte interna, limpeza de painéis c outras partes da parte
interna do veículo de forma detalhada, e lubrificar.

5. FONTE DE RECURSO
5.1 . As despesas decorrentes desta licitação coiTcrào por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeitura Municipal de Buriiicupu/MA, que será informado no ato de foimalização do
contrato, conforme Decreto Municipal n‘’ 007/2021.
6. FORMA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS:
6.1 . A forma da realização dos serviços, será mediante apresentação de requisição própria do executor
do contraio da Prefeitura Municipal de Buriiicupu - MA,em 01 (uma) via. devendo conter no carimbo
em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitante:
b) Informar a quantidade dos serviços;
c) Informar o valor referente a cada serviços;
d) Informar a data da realização dos ser\'iços;
e) Assinatura do funcionário da empresa;
0 Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.
6.2. A realização dos serviços deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria soliciiante, no seu
endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Serviço, no
prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Ser\úço.
7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES
7.1 . Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitação, comprovação através de
atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação:
8. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
8.1. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 . O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado c fiscalizado, em todos
os seus tennos. pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Burilicupu - MA,
ou,em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de
Buriticupu - MA.
9.2. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a realização dos serviços, objeto deste Registro de Preços, determinando

Página 43 de 72

^ BURITICUPU-MA
022
Proc^

RübTB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N*^ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n “ 01, CEP: 65.393-000, Centro Bu riticupii/MA
0 que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização
não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.
10. DO PAGAMENTO
10. 1 Após aceitação e ateste da realização definitiva dos serviços efetuado na Nota Fiscal, o pagamento
será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a realização dos sendços, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente
atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das Certidões de
Regularidade Fiscal: Prova dc Regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais c à Divida Ativa da União e
Previdenciária, confonne Portaria PGFN/RFB n 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de
Regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos
e da Dívida Ativa Estadual: Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou
sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa
de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS -- CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT). diretamente
na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA.
1 1 . l . Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos serviços adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços cm desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da realização dos sen iços atestados,
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
12.
DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
12. 1 Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis
aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. durante
todo o período de vigência da licitação, para represcnlá-lo sempre que for necessário;
b) inlbmiar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade dc caráter urgente e piesiai os
esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições dc habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados direiamentc à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a^_
fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
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e) cumprif e fazer cumprir, seus prcpostos ou conveniados, leis, regulamcnios e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer
transgressão de seus prcpostos ou convenientes;
0 comunicar llscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas à realização dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
exeeução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmentc. o objeto a ser contratado, sem a devida
anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
h) realizar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;
i) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
j) a contratada será responsável pela idoneidade c pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou prcpostos.
13.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Órgão Gerenciador - Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal
A Ata de Registro de Preços decoiTenie deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura, improrrogável nos termos do art. 12 do Decreto Municipal iV’ 007/2Ü21.
As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no Art. 65 da Lei n” 8.666. de 1993 e no Decreto Municipal n" 007/2021 e suas
alterações.
A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em confonuidade com Art. 22 §
3“ e 4° do Decreto Municipal n" 007/2021.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço. obsen'adas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da realização, desde que este serviço não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas, confonuc Decreto Municipal n" 007.''2021.
14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
14. 1 . O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei Federal n*’ 10.520. de 1 7 do julho de
2002. Decreto Federal n" 10.024/2019, Decreto Municipal n" 004/2021, Decreto Municipal 007/2021,
Lei Complementar nC 123/2006, alterada pela Lei Complementar n" 147/2014 e Lei Complementar
155/2016. utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n" 8.666/93 c suas alterações e demais
normas pertinentes.
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ESTADO DO -MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"ül.612.525/00ül-4ü
Rua São Raimundo, n" 01. CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N» 033/2022
ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO N * 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 3005003/2022
SESSÃO PUBLICA:

—-/2022, AS

H-—MIN (—-)HORAS.
/UF

LOCAL; PREFEITURA MUNCIPAL DE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM( )NAO( )
ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

E-MAIL:

TELEFONE:

FAX:

DA
CONTATO
LICITANTE:
BANCO DA LICITANTE:

TELEFONE:
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:

N" DA AGÊNCIA:

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNIDADE

TOTAL POR EXTENSO:
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLRITICUPU/MA
CNPJ N" ÜI.612.525/00Ü1-4Ü
Rua São Raimundo, ii" 01, CEP: 65.393-000. Centro - Buriticiipu/MA
A EMPRESA:

DECLARA QUE:

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E.
BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS.
PREVÍDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E. AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS.
3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM
O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO. GERENTE E DIRETORES. SERVIDORES DA
/ UF, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5 - QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERA DE ACORDO COM OS
TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO L DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO.
POR PARTE DA CONTRATADA. DA
ORDEM
DE
COMPRA
OU
TODOS OS
DOCUMENTO
SIMILAR, NA (ENDEREÇO):
EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS,SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE,CASO
NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU
DE MÃ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇOES
CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS. DE VALOR ZERO OU
INEXEQUÍVEIS,NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,OU AINDA.QUE OFEREÇAM
PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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ESTADO DO MAkANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n ’ 01, CEP: 65.39.^-OÜO, Centro Buriticupu/.MA

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICQ N” 033/2022
ANEXO líl - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 3005003/2022
A
/UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE
O PREGOEÍRO E EQUIPE DE APOIO.

, ABAIXO ASSINADO. NA
. PORTADOR DO RG
.CNP.I
QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE.
. DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE
QU.ALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO Á
QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÁS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL
CAPACIDADE DE EXECUTAR O EORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
DECLARA. AINDA. PARA TODOS OS FINS DE DIREITO. A INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A
IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2", E
ARTIGO 97 DA LEI N“ 8.666, DE 21 DE .lUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES
SUBSEQUENTES.

EM,

DE

DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.6I2.525/00ÜU40
Ruii São Raimundo, n“ 01, CEP: 65,393-000, Centro - Buriticupu/MA
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N'033/2022
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO r DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N ’ 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N ’ 3005003/2022

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

POR INTERMÉDIO
INSCRITO NO CNPJ N
PORTADOR(A) DA
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL 0(A) SR(A) ....
CARTEIRA DE IDENTIDADE N'
E CPE N'
. DECLARA. PARA
FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. N“ 27 DA LEI N“ 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
ACRESCIDO PELA LEI N*’ 9.854. DE 27 DE OUTUBRO DE 1999. QUE NAO EMPREGA
MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO,PERIGOSO OU INSALUBRE E
NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR. A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE
APRENDIZ! )’.

(LOCAL E DATA)

(REPRESENTANTE LEGAL).

Oli.scr\ação: cm caso allrmuli\ o, assinalar a ressalva acima.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"Ü1.612.525/00ÜI-4Ü
Rua Sâo Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N * 033/2022
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA.(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 3005003/2022
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA
DA LICITANTE). PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO
ELETRÔNICO N" 033/2022, DECLARA. SOB AS PENAS DA LEI. EM ESPECIAL O ART.
299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. QUE;
\) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N
033/2022, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O
CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO EOI. NO TODO OU EM PARTE. DIRETA OU
INDIRETAMENTE. INEORMADO. DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022,
POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022 NÃO FOI INFORMADA. DISCUTIDA OU
RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022. POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER
PESSOA;
C) QUE NAO TENTOU.POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA
DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA
LICITAÇÃO;
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO
ELETRÔNICO N" 033/2022 NÃO SERÃ, NO TODO OU EM PARTE. DIRETA OU
INDIRETAMENTE, COMLTVICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO EI.ETRÔNICO N" 033/2022
ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO
ELETRÔNICO N" 033/2022 NÃO FOI. NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE. INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQU^
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu/M A
INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE
DAS PROPOSTAS; E

/ UF, ANTES DA ABERTURA OFICIAL

1-) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E
QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÃ-LA.
DE 2022.
DE
REPRESENTANTE LEGAL

● BURITICUPU-MA
Proc.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUMCIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N» 033/2'Õ^
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA(MICROEMPRESA OU
EM PRESA DE PEQUENO PORTE)
PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N‘‘ 3005003/2022
[NOME DA EMPRESA],[QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.),
ENDEREÇO COMPLETO. INSCRITA NO CNPJ SOB O N" [XXXX], NESTE ATO
REPRESENTADA PELO [CARGO][NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
[XXXX]. INSCRITO NO CPF SOB O N" [XXXX].
DECLARA. SOB AS PENALIDADES DA LEI. QUE SE ENQUADRA COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.NOS TERMOS DO ART. 3" DA LEI
COMPLEMENTAR N" 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4" DO ART. 3" DA LEI
COMPLEMENTAR N" 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO. PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES
DESTA,SER:
( ) MICROEMPRESA
RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INEERIOR A
360.
/ UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS
LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS
VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO 4" DO ART. 3" DA LEI COMPLEMENTAR N"
123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE
360.
/ UF.OO
/ UF.OO E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.
VALORES ,ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4" DO ART. 3" DA LEI
COMPLEMENTAR N'’ 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
OBSERVAÇÕES:
● ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE
ENQUADRADA COMO ME
OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123. DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
● A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP. NOS TERMOS DA LC N"
123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ V01.612.525/Ü0Ü1-4Ü
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

LOCAL H DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR (NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX CRC;
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ES I ADO DO MARANHAO
PFU:i EU URA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimuiido, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buritícupu/MA

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N‘^ 033/2022
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO N"033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N * 3005003/2022
OBS; AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇAO. O PROPONENTE DEVERA UTILIZAR
FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE

/ÜF

O PREGOETRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

POR
INSCRITA NO CNPJ N'
A EMPRESA
PORTADOR
INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR
DECLARA
E DO CPF N'
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N"
/
NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE
UF OU DE QUALQUER
OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA.
EM ÂMBITO FEDERAL. ESTADUAL E MUNICIPAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE
INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL. ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM.

DE

DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURU ICUPU/M A
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n” 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

EDITAL DE LTCÍTAÇÂO - PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO N“ 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 3005003/2022
A
/UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A
(RAZÃO
SOCIAL
DA
EMPRESA). CNPJ
A
N'
LOCALIZADA
DECLARA, EM
CONFORMIDADE COM A LEI N" i 0.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA
HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRTO NA PREEEITURA MUNICIPAL DE
/202L
/ UF - PREGÃO ELETRÔNICO N'

DE

REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITERA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ VÜI.612.525/Ü001-40
Rua Sâo Raimundo, n” 01, CEP: 65.393-000, Centro Buriticupu/MA

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N
/
PREGÃO ELETRÔNICO N
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 3005003/2022

O MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito
bairro,
, com sede na
.inscrita no CNP.1/MF
público interno, por meio
, brasilciro(a).
,0 Sr.
BURITICUPU/MA - MA,neste ato Representada pelo
residente neste Município de
e inscrito(a) no CPF sob n'
portador(a) do R.G n
BURITICUPU/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÂO GERENCIADOR DO
tudo em
REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N' ./
, nas cláusulas e condições constantes do
conformidade com o processo administrativo n'
instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação. RESOLVE
estabelecia na Rua/Av
CNPJ
registrar os preços da empresa
Fone/Fax
CEP
, E-mail
Estado de ...
na cidade de
]f
BaiiTO
brasileiro(a)
. portador do
. neste ato representado pelo Sr(a)
RG.
.... SSP/.... e CPF/MF iF’
, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes das Leis Federais n'^ 8.666/93, 10.520/2002. Decreto Municipal n‘* 007/2021 e demais
legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir;
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
l.I. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para futura
contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação,
higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
Anexo I do
Município de Buriticupu/M.A, conforme especificações do Termo de Referência
/
, constituindo as.sim, em documento
Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n'
vinculaiivo e obrigacional às partes.
CLÁUSULA SEGUNDA -DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão
. completando-a para todos os Ens de direito.
Eletrônico para Registro de Preços n
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus lermos.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n‘* 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/M A
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.L Os preços dos serviços/produlos estão registrados nos lermos da proposla vencedora do Pregão
Eletrônico n" 033/2022 - Sistema de Registro de Preços, conforme tabela (s) abaixo:
Valor
Item

Unid

Especificação

Quant.

Registrado

R$
Unitário

Total

3.2. O preço contratado será fixo c irreajustável. ressalvado o disposto na cláusula sétima deste
instrumento.
3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a finnar contratações que deles
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição
ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei n' 8.666/1993, mediante
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as
possíveis alterações da presente ARP. serão publicadas no Diário ÜUcial. na forma de extrato, em
conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61. da Lei de Licitações.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas
as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme
inci.so TIT do § 3" do art. 15 da Lei n" 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas
no Edital. Teimo de Referencia - Anexo T c nesta ARP,sendo que a inobservância destas condições
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os
fornecimentos dos serviços deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo
de Referência c a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos referentes aos serviços objeto da presente Ala será efetuado nos termos do edital
da licitação c anexos.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E
DO REEQUTLÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMTCO-FINANCEIRA
7,1. A Ala de Registro de Preços náo poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive
0 acréscimo de que trata § I" no arl. 65 da Lei n'‘ 8.666/93.
7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serào fixos e irreajustáveis. exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso I!
do arl. 65 da Lei n" 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.
7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d" do inciso II do arl. 65 da
Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a
Ata c iniciar outro processo liciialório.
7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de falo que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura
(Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea '‘d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei if 8.666, de 1993.
7.5. Quando o preço registrado lomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
7.6. Quando o preço de mercado tornar-.se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir 0 compromisso, o órgão gerenciador poderá:
7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; c
7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
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7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles
apurados pela Prefeitura Municipal de BURITÍCUPU/MA para dctcmiinado item.
7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados
no mercado, manlcndo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmentc constante da
proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.
7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômicofinanceira. serão publieadas no Diário Oficial.
CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. O fornecedor lerá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA
quando:
8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem juslitlcativa aceitável;
8.1.2. Descumprir as condições da Ala de Registro de Preços;
8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado;
8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos
termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos lermos do art. 87 da
Lei 8.666/93;
8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos lermos do art. T\ da Lei
10.520-2002.
8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente.
nos temios da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no
art. 78 da Lei n“ 8.666/93;
8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório c ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
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8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato siipeweniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente compro\ados e
justificados:
8.4.1. Por razões de interesse público: ou
8.4.2, A pedido do fornecedor.
8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ala. por ocorrência de falo
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito
ou força maior:
8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
anlecedencia mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que
justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
8.7.0 cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa
quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios
estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos
fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso dc recebimento, e/ou publicado na
imprensa oficial.
8.9, No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será
efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado,
a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.
8,10. A Ata de Registro de Preços decoiTenie desta licitação será extinta, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vigência.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA
9.1. A empresa bcneílciária do registro de preços fica obrigada a:
9.1.1. Assinar a Ala de Registro dc Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou
instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação:
9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no
edital e seus anexos:
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9.1.3. Responsabilizar-sc pelos danos causados dircla ou indirelamenie aos órgãos gerenciadores e
participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
contratante:
9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da
notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades cncontrem-sc
vencidas:
9.1.5. Responsabiíizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda
pelos encargos trabalhistas, previdenciários c obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregaiício com o
contratante:
9.1.6. Não SLibcontratar. total ou parcialmente, o objeto da contratação:
9.1.7. Substituir serviços/produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato cm
que se verificarem vicios. defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, a contar
da data da notificação, por serviços/produtos com caracteristicas e garantia estabelecida no edital e
seus anexos;
9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante lodo periodo de vigência da ata de
registro de preços, para rcpresenta-la sempre que for necessário.
9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução
do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.
9.1.10, Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
10.1. A Prefeitura compromete-se a;
10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, preposlos ou representantes da CONTRAI ADA.
devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura:
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10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais;
10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto
mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada
pessoaimcnte pelo fornecedor;
10.1.4. Notificar 0 fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestaçào do objeto
e interromper imediatamente a aquisição/presiaçào. se for o caso;
10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata c edital;
10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado;
10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especillcações e obrigações
assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;
10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
11.1.

A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório. mediante prévia consulta
ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
11.2.

Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este. através da CPL. indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
11.3.

Caberá ao fornecedor beneílciário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
11.4.

O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
nao
orgao gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
participantes que aderirem (Decreto Municipal n° 007/2021);
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11.5.

As aquisições ou contratações adicionais a que sc refere este item nào poderào exceder.
por órgão ou entidade, a 50%(cinquenta por cento)dos quantitativos registrados na Ata de Registro
de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal n“ 007/2021);

11.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão nào participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
confomie Decreto Municipal n'* 007/2021;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de BIJRITICUPU/MA poderá autorizar, excepcionai e
justilleadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal n‘* 007/2021, respeitando
0 prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
11.7.

Compele ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação. obscrv'ada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocoiTências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS
12.1. Em casos de incxecuçào parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata. garantida a
prévia defesa e o contraditório, ficará o fomecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital,
cm conformidade com artigo 7" da Lei n." 10.520/02. e subsidiariamente a lei 8.666/93. além do
cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, que seu alo ensejar.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1.

As omissões desta Ata c as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de

acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ala de Registro de Preços c
a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conllito, as disposições do Edital
sobre as da proposta.
13.2.

O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto
na Cláusula Primeira, confomie quantidades e especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ala de Registro de Preços, confomie decisão
do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de
Despesa.
13.3.

Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições
previstas na Lei n‘* 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações c Decreto Municipal n° 007/2021.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
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14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de
BURITICUPU/MA.
E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam
este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

BURITICUPU/MA,

xxxxxxxxxx
órgão Gerenciador

de

de 2022.

Rep. Legal
Fomecedor
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N'033/2022

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N

/

CONTRATO N
PROCESSO ADMINISTRATIVO N ’ 3005003/2022
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N“
/..„,
QUE
0(A)
EMPRESA

FAZEM

ENTRE
E

SI
A

O município de BURITICUPU/MA, inscrita no CNPJ sob o n'

. n°
, com sede na
através da Secretaria Municipal de
■ CEP:
Buriticupu/MA. doravante denom inada CONTRATANTE, neste
. portador do CPF sob
ato representado pelo(a) Ordenador de Despesa. Sr.
iC
e RG n
. e a empresa
Órgão Emissor
com sede na
. inscrita no CNPJ sob o n.“
. doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
. RG n'
, CPF n"
representante legal.
. decorrente
. tem. entre si. ajustado o presente Contrato Administrativo n
do PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo n"
3005003/2022. submetendo-sc às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei
Federal n“ 8.666/1993 e demais nomias regulamentares pertinentes à espécie.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
.conforme especificações
1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de
e quantitativos estabelecidos no Temio de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele lixado no Termo de Referência, com início
I
e cncciTamenio em
na data de

3. CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO.
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).

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

DESCRIÇÃO

UND

QUANT.

VLR.LNIT.

VLR. TOTAL

3.2. No valor acima eslào incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdcnciários. fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro c outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLAUSULA QUARTA - DOTAÇAO ORÇAMENTARI A.
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o cxercicio de 202 . na classillcação abaixo;
PODER:
ÓRGÃO:
FUNÇÃO PROGRAMATICA:
ELEMENTO DE DESPESA:
5. CLAUSULA QUINTA -PAGAMENTO.
a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União. CNDT e
FGTS, com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela Contratada,
6. CLÁUSULA SEXTA-REAJUSTE.

6.1 . üs preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.
6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice ÍPCA/ÍBGE exclusivamentc
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste,
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamenio. o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
coiTespondcnie tão logo seja divulgado o índice definitivo.
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6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajiistamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferições ílnais, o índice utilizado para reajuste será. obrigatoriamente, o dellnitivo.
6.7. Caso 0 índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer fomia nào possa
mais ser utilizado, será adotado, cm substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
a) Os serviços/produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Solicilante. o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das OShOOmin
às 14h00min. O nào cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
cabíveis,
b) Todos os serviços/produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria
Municipal c em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela
Secretaria solicitante.
c) No ato da entrega, os serviços/produtos que nào estiverem em acordo com o especificado no edital
serão devolvidos; c, as despesas de frete c/ou outros serão por conta da empresa contratada;
d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: OShOOmin às 14h00min
horas,
e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela PrelciUira
Municipal de BüRÍTTCUPU/MA.
0 o preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro c outros necessários ao cumprimento integral do objeto
presente neste termo de referência;
g) Todos os ser\'iços/produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o
qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias(uma via para o fornecedor e uma para o solicitante).
Os serviços/produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de serviços, quantidade e qualidade.
Caso não estejam de acordo com as nonnas. os mesmos deverão ser devolvidos juniamente com o
comprovante de entrega não assinado.
9. CLAÚSULA NONA-FISCALIZAÇÃO.
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comi.ssão/Representanle designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
^
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

A CONTRANTE se obriga a:
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para
tratar de assuntos pertinentes aos serviços/produtos adquiridos:
c) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
c) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do Ibmecimcmo dos
serviços/produtos atestados.
0 aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
A CONTRATADA se obriga a:

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,
durante lodo o período de vigência da licitação, para rcpresenlá-lo sempre que for necessário;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. ou ao
seu substituto eventual, quando for o caso. qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
os esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contraio, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus preposlos ou conveniados. leis, regulamentos e posturas, bem
como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria
objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus preposlos ou convenientes;
0 comunicar fuscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas à realização dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do contraio;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmenle. o objeto a ser contratado, sem a devida
anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em
desacordo com o exigido;
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i) realizar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujeilando-se no que couber as Leis
do consumidor;
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus a Prefciiura Municipal de Biiriticupu - MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou preposlos.
11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
lU.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n 10.520. de 2002, o licitante/adjudicatário
que:

11.2.

Não assinar o temio de contrato ou aceitar/reiirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta:
11.3.

Apresentar documentação falsa;

11.4.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame:

11.5.

Ensejar o retardamento da execução do objeto:

11.6.

Não mantiver a proposta;

11.7.
11.8.

Cometer fraude fiscal:
Comportar-se de modo inidôneo:

11.9.

O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará
a empresa, ajuizo da Administração, à multa moratória de 0.5%(meio por cento) por dia de atraso,
até 0 limite de 10%(dez por cento), conforme determina o art. N” 86, da Lei N" 8666/93.

11.10.

A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11.

A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar á
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo
87, da Lei N" 8.666/93:

a) Advertência por escrito:
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
sobre
0 valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação c impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de BURÍTTCUPU/MA,por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justiOcativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, será aplicado o limite máximo temporal
previ.sto para a penalidade 05 (cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar junto á Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N‘’87 da Lei N"8.666/93,
c/c art. N*’ T da Lei N" 10.520/02 e art.
14 do Decreto
3.555/00.

11.12. Do alo que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de BURITICUPU/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
12.2.

Por alo unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII c XVII

do art. 78 da Lei

8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.3.

Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II. da Lei n‘’ 8.666, de 1993.

12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRAI ADA
0 direito à previa e ampla defesa.
12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei tU 8.666, de 1993.
12.6.0 TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS
SEGUENTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
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a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos:

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c)

Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.
13.1. E VEDADO A CONTRATADA:
a)

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

b) Interromper a execução contratual sob alegação
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

de

inadimplemcnto

por

parte

da

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ào pela disciplina do art. 65 da Lei n" 8.666. de 1993.
14.2. 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.
14.3. 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.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

I5.I. Os ca.sos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
n" 8.666. de 1993, na Lei n‘’ 10.520. de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos c. subsidiariamente. segundo as disposições contidas na Lei n" 8.078. de 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciara publicação deste instrumento, por extraio, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei iT' 8.666. de 1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.
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17.1. E eleito o Foro da Comarca dc BURITlCUPU/MA para dirimir os litígios que decon‘erem da
execução deste Temio de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art.
55. §2" da Lei n" 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor. que. depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
UF.

dc

de 20

Responsável legal da CONTRATANTE
Responsável legal da CONTRATADA

Página 72 de 72

ITICUPU-MA

:SoC.^{)

2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICÜPü/MA
CNPJ N" 0I.612.525/00Ü1-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório iV’ 033/2022, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, as publicações do Aviso de Licitação no Quadro
de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE, Diário Oficial do
Município - DOM, Jornal de Grande Circulação “Jornal O Imparcial” e Sistema Eletrônico de
Acompanhamento de Contratações Públicas SACOP/TCE/MA.

Buriticupu/MA. em 13 de junho de 2021.

ETRO
icipio

ESTADO DO MARANUAO
PREFEITVK4 MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"m.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n** 0Í, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N ’ 033/2022
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de todos os interessados que a
realização do presente certame está previsto para o dia 29 de junho de 2022 às 09h00min
(nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,do
tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura
contratação de empresa especializada na prestação de serviços cm limpeza, conservação,
higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias
Municipais do Município de Buriticupu/MA, confomie Edital e Anexos, na fomia da Lei
Federal n"" 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n*’ 004/2021,
que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal n” 007/2021, que dispõe sobre
regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei
Federal n" 8.666/1993, Lei Complementar n” 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementam'’ 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela
demais normas pertinentes à espécie. O download deste Editai e seus anexos estarão
disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da internet: Porta! da Transparência do
Município: www.burilicunu.ma.üov.br, vv'vv'v\, i ici ta11ei.co i n.b r/ site do TCE/MA:
e-mail:
ser
solicitado
através
do
www,tcc.ma.»:ov'.bi7sacop.
poderá
cplbünticupu202l(?bumail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de
08:00h as 14;00h. localizado na Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro Buriticupu/MA.

.-./BURiTICUPU^A
«9^

ESTA DO DO MA RA N11A O
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários que foi
afixada cópia do Edital e Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n'^ 033/2022, datado
de 10/06/2022, a ser julgado em 29 de junho de 2022 às 09h00min. no Mural de Avisos desta Pre
feitura nele ficando pelo prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis.

A referida licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura
contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município
de Buriticupu/MA.

Buriticupu -

10 de junho dej i2

jifflicp^do_,>teifícípio

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF'

597.343-*’ em 13/06/2022 23;23'35 - IP com n°: 10.0.0.109
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Ano 2 - Edição N° 272 de 13 de Junho de 2022

LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO; AVISO DE LlClTAÇÃO/2022
AVISO DE LICITAÇ.ÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N“ 033/2022
O Município de Buriticupu - MA. por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. torna público para conhecimento
de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 29 de junho de 2022 às OOhOÜmin (nove
horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item. tendo por
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza,
conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de
BuriticupulVÍA. conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal n° 10.520'02. Decreto Federal n° 10.024.'2019, Decreto
Municipal n° 004/2021. que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal n° 007/2021. que dispõe sobre regime de
registro de preço, aplicando-se, subsidiariainente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993. Lei Complementar n°
123/2006. com redação dada pela Lei Complementar n° 147. e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada
pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital c seus anexos estarão disponíveis gratuitamenie nas
seguintes páginas da Internet; Ponal da Transparência do Município: vvw-w.buritiaipu.ma.uov.br. vvww.liciianLt.çom.hjv site
do TCE/MA: uww.lce.ma.eov.br-sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: cplburíiícupu2021 Lgmuii.cvrn) . bem como
ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:0Üh, localizado na Rua São Raimundo, p" 01, CEP; 65.393 -000.
Centro — Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 10 dc junh.o dc 2022, MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor
Jurídico do Município. OAB/MA N° 22429.

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva
CPF: '.597.343-** em 13/06/2022 23:23:35 - IP com n'; 10.0.0.109
www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial/?id=717
aDOM
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Sào Luís(MA),0 de junho de 2022
VANESSA LEITE MARANHÃO
Agente de Licitação da CSUEMSERH

ESTADO 00 MARANHÃO
●IIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA
CMPJ N* 06.274.757/0001-50
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÃRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
listração da Companhia de Saneamento Ambienai do Maranhão - Cà£MA,
^cíoíiistas ptara parbciparem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
IS 9h30. na sede sociat da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, n‘’307, Centro,
estado do Maranhiâo a fim de ctelíberarem sobte a seguinte ordem do;
»do Conselho de Administração e do Cortselho Fiscal, conforma disposto no
itatuto Social da CAEMA;

Sâo Luís. 8 de junho de 2022
Marcos Aurélio Alvos Freitas
PreskJente da CAEMA

●s. Santos Matos
Kite do Cor^setho

ÇÃO. PREG.ÃO ELETRÔNICO N*032/2022.0 Muriicipiode Buriiicupu
■ dâ Prcícitum Municipal dc Biiriticupa'MA. toma público para eonhccimcn●íiados que a realização do presente certame &vtá ptevisio para o dia 2S_dc
lOOmin (nove horas) horário dc Brasília, licilnçâo na modalidade PREGÃO
tipo menor preço |ioi ilem, tendo por OB.IETO: Registre de Preços, para fil
iada aquisição de gêneros alimcnticios perecíveis, nào perecíveis e hortifrúti,
isidades do secretaria munieipui dc Saúde do Município de Buriiiciipii/MA.
cxos.na formada Lei Federal n” I0.520.'02. Deercto Fctlera! n" 10.024/20J9,
' 004-2021. que dispõe sobre o Pregão Eletrônico c Decreto Municipal n“
: sobre regime dc rcgi,slro dc preço, aplicando-sc. subsidiariamciiie. no que
era' "
66b'l993, Lei Complementar n“ 123/2006. com redação dada |>cla
' 1
Lei Compleincntar 15.5 dc 27 de Outubro de 2016 t ídie-rada pela
icr
■spécic. O download deste Edital c seus anexos eslarão disponíveis
■áginus d« Jiitcmel; Portal da Transparência do Município:
. 'L
●● ..citiinei.cotf. br site do TCE-^IA: www.tce ma.çov.br -ctcop. poderá
do c-mail: oplbiiriiii-iipit.3ll2Lúi'mnil.oom. bem como scr retirado no Setor
dc()8:0fiha$ !4;0dh, localizado na Rua Sào Raimundo, «“Ol.CEP; 65.393upii-MA. Bunticiipit - MA, em 10 de jtmhodc 2022. MARCOS G.ABRIEL
). A.ssMSor Jurídico do Município, OAB/MA N® 22429.

,i>. PREGÃO ELETRÔNICO N* 034/2022. O Município dc Biiiiticupti .1 Prefeitura Municipal <lc BuriiicupivMA. toma público para conhecimento dc
[ue ;i re-iilização do prcsenic certíintc está previsto para o dia 29 dc junho dc 2022
tora.s) horário dc Bra.sí!ia, licitação na modalKladc PREG.ÃO ELETRÔNICO,
or item. tendo por OB.IETO: .Aquisição de materiais esportivos para realização
lal de Futebol e Futsai Amador no Município de BtiriiicupuTvIA. feminino e
previsto 110 plano de trabalho. PLATAFORMA BR.ASIl. N" 897502.-2P20.
exos. na forma da l.ei Federal n*' 10
IDocrcto Federal n" 10.024.^2019.
004/2021. que dispõe sobre o Prcg.io Eletrônico, que dísp<3c sobre regime dc
condo-!5e. subsidiariamente, no que couberem, a Lei Fcslcral n‘“8.666-'l993. Lei
/2006. eoni re-daçÕo daiia pda l.ci Compleineiitar n' 147, e l.ei Coiiiplcmenlar
0 dc 2016 c ídtcradu pela demais normas pertinentes ã espécie. O download
;,xos cslarào disjKiiiívcis gtaluÍDincnlc iiis seguintes páginas da internei: Portai
.liiiiicipio; wwvv-.kiniiciipti.ma.gov br. w\h_'vJklü!Il!4j;9!U.bi'.' site do TCE/Ni.A;
poderá ser solicitado através do c-mail: cp1biiriiiciipu202iici enud coi.u.
I no Setor dc Licitação, horóiio de08:(X)has 14:00h. localizado iia Rtut Silo Rai5.393-OUO. Centro-Buriticupu MA. Burilicupu - MA. em !Ü dc junho de 2022.
L ARAÚJO RIBEIRO, Assíssor Jurídico do Município. OAB/.Vl.A N® 22429.

A Prefeitura Municipal de Tulõia/MA, toma público que realizará a licitabaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 1 Ü.520'2002. Dccroa Decreto n'’ 7.746(2012, do Decreto n® 8.538/2015, da Uri Complementar
ri 0 E.statiiio Nacional da Microempresa e da Empresa dc Pequeno Ponc
Lei l47/20i4e 155/2016, Decreto Federa! n“ 10.024/2019. pelo Decreto
02! (que rcgidamenla a modalidade pregão) e subsidiarianieiiie, pela Lei
s poslcfiores. PRF.GÃO ELETRÔNICO N* 007/2022 - PMT'. Processo
4-05/2022-14-PMT. OBJETO: Registro dc Preços pura eventual aquisiilânciaTipvvA - Simples Remoção í) krn. e 1 (uma) Unidade üdomológica
●O atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde do inunicílA.NESSÃO DE ABERTURA: Realiznr-se no diii 27 de iunho de 2022.

Aqui-MA

Você Gastrô

Elite

NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELAÊMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA:28/06/2022.às9h, horário de Brasília - DF.
Locai de Realização: Sistema Lícítações-e www.tlcttacoes-e.com.br.
Edita!e demais informações dispOTiíves em www.emserh.ma.gov.br e www.iíciacoes-e.com.t
Informações adidonais serão prestadas na CSUEMSERH. focalizada naAv Borborema, Qa-16
Bairro
do
Cafhau,
Sâo
Luís<MA.
pelos
e-mails
csl@omserh.ma.gov.br
maíar>e.lobao@emserh,ma.gov.br,ou pefo telefone(98)3235-7333.
São Luís (MA), 8 de junho de 2022
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de üdtaçâo da EMSERH

AVISO DF. LICITAÇÃO. PREGÃO ELKTRÓ.NTCO N"ü3I/2022.0 Município do Bun
- MA. por inicmtcdio da Prefeitura Municipal dc Buri ticupu^MA, loma público para conhci
m de todos os interessados guc a rea!i/-açào do presente ccnamc csui prcvisio para o «lia
junho de 2022 íUíWhOOmin (nove horas) horário de Brasília, licilação na mrxl;did.ide PRI
ELETRÔNICO, do lipo menor preço por ilcni, lendo poi OBJETO: Registro dc Prev‘i
eicntiwi. futura e parceiada aquisições dc equipamentos e materiais pemiancntes para aicr
necessidades da Rcdc Municipal dc SaíuU: do Mumcipio de Burilicupu’MA. conforme I
Anc.xos. na forma da Lei Federal n" 10.520/02. Decreto Federal n‘ l(i.024’'20iy. neca-ii'
cipa! n" (X)4-202L que dispõe sobre o Pregão liIctrOnico c Decreto Municipal n" 007.'2O2
dispõe sobre regime de registro dc preço, aplicaiido-sc. subsidiariameme. no que couberem
Federal n° 8.666/199.3, Lei Complementam" 12.3/2006. com ledacào dada pela Lei Compici
n" 147, e Lei Complementar 1.35 dc 27 de Oulubro üe 2016 e alterada pela demais nonn;
linentcs à cspecic O download desic Edital c seus anexos estarão disponíveis gratuiiamci
.seguintes páginas da Iniemel: Portal da Triutsparència do Município; w\v:.v,turi.i..íçMP-M.t'‘-'\v \> w liv‘i!anci cptii !>i. .sitedo TCEM.A; wwu.içe OW.liO.\,b’.'‘3cop. poderá ser solicitado ;
do c-tuai]: í:pjht.ihij>i(mj2orUjüi:!.»álL.Ç'.yjl. bem como scr retirado no Setor dc Licilação, f
dc 08;00h as 14;(^h. localizado na Rua São Raimundo. n° 01. CT;P: 65,393-000. Centa' ●
cupu/MA, üuriticupu - MA, em 10 dc junho dc 2022. .MARCOS GABRIEL.ARAÚJO K
RO, Atsc.ssor Jurídico do .Município, OAB/MA N" 22429,

.AVLSO DE LICI FaÇÃO. PREG.^0 ELETRÔNICO N” «33/2fl22, 0 Município dc Htmn
mc
M.A. por tntcnnõdio da Picfcitura Municipal dc BunticupuM.A, torna público para c
1d
lodüsoí interessados que aivaii/nçâo do presente certame csla previsto para o dia 29 d
ô:
às ÚVWMlmin (iiovc horas) Itorário de Brasília, licitação na moilaiidadc PREG.ÃO E
ila
do tipo menor preço pur item. tendo por OBJETO; Regisiro de Preços para llicur:
cmprc.sa csixreialunda na prestação dc serviços ciit íimjwza, consmaçáo. higieni/açao e lav.ij
vciculo.s para atender a.s netessidades das Secretanas Municipai.s do Município de Burilíciip
confonnc Edita! e.Anexos. lui foniia da Lei Fcdcnii rê I0.520'i)2. Decreto Federal ii” 10.ü24'2(H
creto Municipal n“ 0047021. que dispòc sobre o Prej^o Flctróiiico c Decreto Municipal n" IX»:
que dispõe sobre* regime dc registro dc preço, aplicando-se. subsidiariaraente. no que LüulKrenFederal if S.<>66.Tb93. Ui
n" 123-20Ü6, com redação dada pela Lei Compkme
147. e l.ei Complementar 155 de 2'^ dc Outubro de 2016 c alterada pela demais normas perti
ã espécie. O download dcsle F.díia! e sciut anexers estarão disponíveis grauiitamcmc nas sei
páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: uv.''';lui(j!itúj}üifl^“\..l:.r. vuvu ’ ●,
i3íll\Jui site do rCE'MA;
poderá >cr solicitado através do c-rnaiL
úcypu^Oll tt iiiiiaiLctx’.). bem como acr retirado no Setor dc Licitação, horário de 08:00h av 1
localizado na Rua São Raimundo. n^O). CEP: 65..393-000. Centro - Duriòcupa MA. Biiriticiipu
em to dc junho de 2022. .VIARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO. A.ssessor Jurídico do
cipiít.OAB/.MAN“ 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA N' ()()7.'2022. O Munkipiü dc Bnriiu
cv»
M,\. por imermédio da Prefeitura Municipal de Buniicupu'MA, toma público para
mciuo dc todos os interessados que a re alização do presente certame csui previsto pari;
19 dc julho dc 2022 ás OXIDOmin (oito hora.s e trinta minutos) horário de Brasília. Hcitm
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global, tendo por OBJETO Contr
de empresâ de engenharia especializada, para construção dc tuna cscoia de 06 salas d
e uma quadra, padrão FNDF no Munkipio dc Buruicupu'MA. conforme Edita! c .\i
regido |>c!a Lei Federal N®. 8.666/93. Lci Complementar N" 123/2006, Lei Complcmcn
I47,'20i4. Lei Complementar N" 155/2016 c Demais Legislações Pertinentes. O dow
deste Edital e seus anexos e.starào di.sponiveis gratuitaraeiitc nas seguintes páginas d:i In'
Portal da Tniresparència do Município: \\'\_\v.buriuci,ipu.,nuu£,q v.br. sitc dç> TCE M.\:
'í«l
iiiM.j^px br síiÇi.n, poderá ser solicitado através do e-mail: cp!b;iruicMpu2i}2riLÍ.’'>:.n.L
como scr retirudo no Setor de Licitação, horário de OXiOOli as I4;00h, localizado na Ki
Raimundo, if' 01, CEP: 65.393-(X)0. Ccniru - Burilicupu/MA. Burilicupu - MA. em 10
nliode 2022. .MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico d» :Muni
OAB/MA N® 22429.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÂRiA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO-CSLIC
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PRKFEITURA MUNICIPAL DF BI RITICUPL - MA
AVISO DE LlCriACÃO. PREGÃO ELE I RÔNICO N ' 031/2022.
O Municipio de Buriticupu - MA. por intermédio da Prefeitiir.t Muni
cipal de Buriiicupu/MA. torna público para conheciraenio de todos os
interessados que a realização do presente certame está previsto para o
dia 27 de junho de 2022 às Ü9li00min (nove horas) horário de Brasília,
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. do tipo menor
preço por iicin, tendo por OBJETO: Registro dc Preços para eventual. futura e parcelada aquisições de equipamentos e materiais perma
nentes para atender as neees.sidades da Rede Municipal de .Saúde do
Município dc BiuiticupwMA. confonitc F.dital c Anexos, na fonua da
Lei Federal if 10.520/Q2. Decreto Federal tf 10.024/2019. Decreto
Municipal n” 004/2021. que di.spòc sobre o Pregão F.letrônico c Decre
to Municipal n" 007-'2021, que dispõe sobre regime de registro de pre
ço. aplicando-se. subsidiariamente. no que couberem, a Lei Federal iL'
8.666/1993. Lei Complementar n" 123/2006. com redação dada pela
Lei Cumptemcniar ri’ 147. c Lei Complementar 155 de 27 dc Outubro
do 2016 e alterada pela demais normas pcnincnics á espécie, O down
load deste Edital e seus anexos estarão disponíseis gratuiiamcnte nas
seguintes páginas da Internet: Portal da rraiisparência do Municipio:
wwwv.buriiieupu.ma.trov.br. www.licitanet.coin.biv site do TCF. MA:
WWW●.tce.ma-gov.br/sacon. poderá ser solicitado ariaves do c-mail:
cplhuriticupu2021 f^úgmail.com. bem como ser retirado iio Setor de
l.ieitaçào. horário dc 08:0()h as !4;00h. locali'/ado na Rua São Rai
mundo. n" 01, CF.P: 65.39.'-00(), Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu
- MA. em 10 dc junho de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO
RIBEIRO. .Assessor Jurídico do Município. O.AB/M.A N° 22429.
AVISO DE LIC ITAÇÃO. PREGÃO ELE I RÔNICO N ' 032/2022.

Ü.O. PDBl.lCAÇÔtS DK TKRCKIROS
dc regisü'o dc preço, aplicando-sc,subsidiariamcnlc, no cjuc couberem, a
Lei Fedenil n'' 8.666/1 dW.Lei Complementam'' I2.V2006.com redação
dada peia Lei Complementar n" 147, e Lei Complementar 1.55 de 2 de
Outubro de 2016 e alterada pela demais nomitus peitinentes à espécie, O
download deste Ldital c seus anexos estarão dispoiiivcis graiuiiamcnte
nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transpttrencia do Municí
pio; wwAv.bitfiticupu.ma.gov.br. \\n,vw.l icitanet.com.br/ sicc do 1 C'K/M,-\;
w\vw.ice.ina.!’üv.br.'sacon. poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticuDLi2021(g amail.com. betn ctnno ser retirado no Setor de Licita
ção, horário de 0S:0Uh as 14:00h. kx-alizado na Rua São Raimundo, if
01. CF.P: 65.393-OüO. Cenim - BurilicupmMA. Buiúiatpu - MA.em 10
de junho dc 2022. M.VRCXãS CABRIF.U ARAÚJO RIBEIRO,.\ssessor Jurídico do Município. OAB/MA N° 22429.
A\ ISO DE l.ICITAÇÀO.PREGÃO EEETRÔNIÍ O N" 034/2022.
O .Município dc Burilicupu - M.A.por intennédio da Prefeitura Munici
pal de BuriticupmM.A.toma público para eonltccimcnto dc Iodos os in
teressados que a realização do presente certame está previsto para o dia
29 de junho de 2022 às 15h0ümin (quinze horas) horário de Brasília,
licitação tia modalidade PRECíÂO ELE IRÔNICO, do tipo menor
preço por item. tendo por OBJETO:.Aquisição de materiais esportivos
no
para rcali/açào do C Torneio Regional de Futebol e Futsal Amador
Município de Buriticupu/MA,feminino e ma.sculino. confontic pre\ is
to no piano de trabalho. PLATAFORMA ■ BR.A.SIL N“ 897502/2020.
conforme Fdilal c Anexos, na forma da í.ci Federal n” 10.520/02. De
creto l-ederal n" 1(J.024^2019. Dccrcio Municipal n" 004/202 I. qiie dis
põe sobre 0 Pregão Eletrônico, que dispõe sobre regime dc registro dc
preço. aplicandí>-se..subsidiariamcnlc. no que coubei em. a Lei Federa!
n" 8.666^ 199.', Lei Complementar n“ 123'2006, com redação dada pela
Lei Complementar n" 147. e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro
de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie, O down
load deste F.dital e seus anexos estarão disponíveis graUiitamente nas

O Municipio de Buriticupu - MA. por intermédio da Prefeitura Munici
pal dc BuriticupwMA. toma público pura conhecimento de lodo.s os in
seguintes páginas da internet: Portal da Transparência do Municipio:
teressados qiie a realização do presente certame está previsto para o dia
www.buriticiipu.ma-nQv.br. www'.Iicitanet.com.br-' site do fC E'MA;
28 dc junho de 2022 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, liciWWW.■tce.iria.üov.br sacon. poderá ser solicitado através do c-mail; cjiL
tíiçào na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço i
burilicupu2Ü21ú/'»mail.coin. bem como ser retirado no Setor de Licita
por Item. tendo por OBJETO: Registro dc Preços, para lúiura. eventu
ção. horário dc 08:00h as 14:00h. localizado na Rua São Raimundo, n"
al e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não pere
01. CKP; 65,393-000. Centro - Buriticupu'MA. Buriticnpii - MA, em
cíveis e iionifriiti, para atender as necessidades da secretaria municipal
10 de junho de 2022. MARCOS GABRIEI. ARAÚJO RIBEIRO.
de Saúde do Município de Buriticupu/MA. conforme Ediuil e Anexos,
Assessor Jurídico dn Município. 0.\B/M.A N° 22429.
na fonna da Lei Federal iV 10.520/02. Decreto Federal iri 10.024/2019.
Decreto Municipal ri' 004/2021. que dispõe sobre o Pregão Llctrònico e
Decreto Municipal n“ 007/2021. que dispõe sobre regime de registro de
preço, aplicando-se. subsidiariamente, no quo couberem, a Lei Federal
ri'8.666/1993. Lei Complementam*’ 123-2006. eom redação dada pela
l.ci Complementar n“ 147. c Lei Complementar 155 de 27 de Outubro
de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O dowmload deste Edital e sciis ancxns estarão disponíveis gratuitamente nas
seguinle.s páginas da Internet; Portai da Transparèneia do .Municipio:
WWW hiiriticiiiMi.ma.gov.br. www.licilanct.com.hr site do TCF/MA;
www.tce.ma.gov.br/sacon. poderá ser solicitado através do e-mail: epL
buriticumt2021/'ri gmail.coin. bem como ser retirado no Setor de Licita
ção. lioráfio dc 08;00h as 14;ü0!i. localizado na Rua São Raimundo, n”
01. CFP: 65.393-000. Centro - Buriticupu'MA. Buriticupu - MA. cni
lO dc junho de 2022. .MARC:OS GABRIEL AR-\ÚJO RIBEIRO.
Assessor Jurídico do .Município. OAB/MA .N° 22429.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREG.ÃO ELETRÔNICO N“ 033/2022.
(3 Município dc Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura .Munici
pal de Buriticupu/MA. corna público para conhecimento de todos os inte
ressados que a realização do presente certame está previsto para u dia 29
de junho dc 2022 às 0')h(K)min (nove horas) horário dc Bra.sília, licitação
na modalidade PREC.ÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por
item. lendo por OB.JETÜ: Registro de Preços para futura contratação de
empresa especializada tta prestação de serviços em limpeza, conscivaçào. higicnizaçào c la\agem de \ eíciilos para atender as nece,ssidades das
Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA. coiifunne Hdilal e Anexos, na fonna da Lei Federal if 10.520/02, Decreto Federal iT
10.024,2019, Decreto Municipal ri' Ü04''2021, que dispõe sobre o Pregão
Eletrônico e Decreto Municipal ri 007/2021, que dispõe sobre regime

/WISO DE I.ICITAÇÃO. CONXORRÊNCIA N" 007/2022. O Mu
nicípio de Bufiíiciipu - MA, por intcmicdio da Prefcitoia Municipal de
Buriiicupa'MA. toma público para conhecimento de todos os interes
sados que a realização do presente certíimc esUi previsto paru o dia 19
de julho dc 2022 às OXhuOmin (oito horas c trinta minutos) horário de
Brasília, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor
preço global, tendo por OB.IhTO Contratação de cmpre.sa de engenharia
especializada, para constnição dc uma escola de 06 salas de aula c uma
quadra, padrão FKDE no Município de Buriticupii-MA. conlbraic F.di
tal e.Anexos, regido pela Lei Federal N®. 8.666'93. Lei Complementar
N'* 123/2006. Lei Complementar N" 147/2014. Lei Complementar N''
155/2016 c Demais Legislações Pertinentes. O download deste Edital e
seus ane.xos estarão disponh eis gratiiitamcnie nas .seguintes ptíginas da
Internet: Poital da Transparência do Município: ^vvw.hui iticupu.ma.aov.
br, site do TCE-MA: ww^ace.ma.gox.br/sacoo. poderá ser solicitado
através do e-inaii: cplburiticiipu202 !-F( gmaii-coin. bem como ser retira
do no Setor de Licitação, hortírio de 0X:00h as 14:ü0h. localizado na Rua
São Raimundo. n“ 0 i. CF.P: 65.393-ÍK)0, Centro - BuriticupuMA. Burilicupu- MA, em 10 de junho dc 2022. MARCOS G.ABRIEI..AR.AÚJO
RIBEIRO. Assessor .lurídico do Municípú», OABA1AV 22429.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAN.A- .MA
AVISO DE LICITAÇ.ÃO FREG.ÃO PRESENCIAL N" 008/2022
- CPL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (REPETIÇÃO)
OBJETO: Aquisição eventual e futura de lubrificantc.s para a frota de
veículos da .Administração Pública Municipal ABERI UILV: 06 de .kiIho de 2022 às 08:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador l.a Roeque s,n.

GETULIO VERAS OE ALMEIDA !SiU.-l

SACOP

'gác do -jj;íjns secretaria municipal de administração e planejaiíent

Sistema de Acompanhamento Eletrônico
de Contratação Pública
■òacap

Fomacedor

Aviso ▼

:on’f3to ▼

Processa de Coniralaçâc

:(3C5 seiec

gabinete do prefeito de BURITICUPU-Boiitlcupu tSrlroi'ii

●tiiióes
Processos de Contratação - Licitação

Eixerr.ícia

ano

N'' ríc> processo ocliriimsirativo: ano

núTiero

N' do instrurnamo CiXivocaióriO / ano

033

Moilalidatío cJa jn^iaçSr;

' aro

;■ iiiaiidada do Procodüiianto

2022

Siatus no sistema

Obieio

Novo

Filtrar
COD.

'3M'

exercício

2Ú22

N'PROCESSO

2a0S0ÜÍ ■ 2022

N'INSTRUMENTO

Ü33.-2022

OBJETO

RegiSVo Oe Preços pâra
luiura conirataçâo Je
empresa eepecial>2aPa
pteataçâo úe aerviçoa
limpeaa. conaervaçâo,

MODALIDADE

DATA
AVISO

DATA
SESSÃO

DATA
HOMOLOG.

VALOR

’CA;á;:
PREGÃO eletrônico

laorav

CePSríQZi

- BURITI
Proc.

Fls.
^ub..

RSJCtf rjBJSSüüÜü

RESULTADO

B'jrí:T!ÇUFU-M/-.

\f ^
● ●iMPí

Proc.yg<i:?^7 201.
FIs.
;RUfa._2

?

9»

BJRITCJPJ
Prefeitura Municipal de Buriticupu
R. São Raimundo, 1 - Centro - CEP; 65393-000 - Buriticupu\MA
CNPJ; 01.612.525/0001-40 - Tel: 98 8108-3987 - Site: www.buriticupu.ma.gov.br

PREGÃO - 033/2022 - ABERTA
PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 13/06/2022
DATA DA ABERTURA: 29/06/2022
PUBLlCAÇAO DO AVISO 13/06/2022
TIPO: MENOR PREÇO
LOCAL DE ABERTURA: PREGÃO ELETRÔNICO
COMISSÃO: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RESPONSÁVEL PALA A INFORMAÇÃO: MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO:

PEDRO FRANKLIN DE VITERBO

RESPONSÁVEL PELO O PARECER JURÍDICO: ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHÃES
RESPONSÁVEL PELA A ADJUDiCAÇAO:

INFORMAÇAO DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTÜFtA CONTFtATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA.
CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA.
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JORNAL O IMPARCIAL
SACOP
MURAL DE AVISOS DO ORGAO
ARQUIVOS PUBLICADOS
EDITAL PE 033/2022
INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO
FASE

RESPONSÁVEL DA FASE

SITUAÇAO

13/06/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO

ABERTA

13/06/2022

PROCESSO CADASTRADO

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO

ABERTA

DATA

aücltaçâo
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Boletim Técnico Municipal
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Certifico que

Tedro TrankCím de

yíterBo

participou do

Curso sobre “LICITAÇÃO / PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO COM
CERTIFICADO DE PREGOEIRO” , promovido pelo Boletim Técnico Municipa
nos dias 23 e 24 de abril de 2015, realizado em. Fortaleza na Empresa Master
Concursos,com carga horária de 20 horas.

Fortaleza-CE,24 de abril de 2015

33 31 3»
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BoletimTécnico Municipal
CNPJ: 10.334.SS0/0001-09

o ●
P OJ

-c

c

Ana Lúcm Bezerra Carneiro

Empresa Promotora

"I

o
N>

Palestrante
Diqitalizado com CamScanner

)

)
O)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
OBJETIVO! Aperfeiçoar e/ou atualizar os
Participantes, mediante o Desenvolvimento de uma
Abordagem Ampla e Aprofundada sobre os
Procedimentos Relativos ao Certame ücitatório ,
Contratos, Elaboração de Editais.

Classificação/ desclassificação das propostas
Fase interna da lidtação (ou preparatória)
Fase externa da tídtação (ou executória)

UMA NOVA VISÃO DAS UCtTAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS TEORIA E PRÁTICA
-JULHO 2014 -

Atribuições pertinentes ou legais ao pregoeiro
Credenciamento
Classificação/ desclassificação das propostas
Abertura da sessão
Possibilidade de negociação
Fase interna da lidtação (ou preparatória)
Fase externa da lidtação(ou exeoitória)

UCITAÇÃO

ELETRÔNICO

c:
CD
O
(f)

RDC
(Regime Diferendado de Contratação)

: CD

Abrangênda, caso particular dos municípios,
transcrito:

:O
o
'O

IV - das ações do Programa de Aceleração do
Cresdmento (PAC) incluído pela Lei n° 12.688 de
2012.

CD
N

Recursos da União aos municípios, para obras
estruturantes, através do Convênio de Termos de
Compromissos TC/PAC.

1 O
Q

MODALIDADES DE LICITAÇÃO
Modalidades Comuns: segundo o valor a ser
contratado
Concorrênda4>
Tomada de Preços;*
Convite;*

ME's&EPP's
(MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Modalidades Especiais: conforme a natureza do
objeto a ser lidtado
Concurso*
Leilão*
Pregão*

Lei Complementar 123/2006 do Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
(LCMEPP).

1.
2.

A partir de 01.01.2012, mudança na receita bruta da
ME e EPP.

FORMA DE DISPUTA, DA PUBUCAÇÃO E DOS
PRAZOS

Licitações - preferènda art. 48, Inciso 1, da Lei
Complementar 123/2006.

SITUAÇÃO: Modalidade RDC, na forma Presencial:

DENOMINAÇÕES DOUTRINÁRIAS DA UCITAÇÁO
DISPENSA DE UCITAÇÁO X XNEXIGIBILIDADE.
TIPOS E MODALIDADES
Lidtação dispensada;*
Lidtação dispensável;*
Inexigibilidade de lidtação.*
● POR CONSEQUÊNCIA DE VALOR.
« PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM,SEGURANÇA E
MANUTENÇÃO DA ECONOMIA.
● OUTRAS POSSIBIUDADES
● I I - INEXIGIBIUDADE DE UCITAÇÃO
● X X. 1 > HIPÓTESES DE INEXIGIBIUDADE DE
UCITAÇÃO
FASES DA UCITAÇÃO
FASE INTERNA DA UCITAÇÃO (OU PREPARATÓRIA)
FASE EXTERNA DA UCITAÇÃO (OU EXECUTÓRIA

O que são MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE?

E
o
E

Lei
12.462, de 04 de agosto de 2011.
Decreto Federal
7.581, de 11 de outubro de 2011.

CD

Obrigatoriedade modalidade RDC.
RDC Presencial COMBINADO (Fechado/Aberto)

Decreto 6.204/2007 tratamento favoreddo,
diferendado e simplificado.*
Participação das mícroempresas nas licitações.*
Art. 42. Nas Hdtações públicas*
Art. 43. Apresentação de alguma restrição,§
e
§20*
Art. 44. Empate ficto no procedimento.*
As regras a serem seguidas disciplinadas no artigo
45.
I. Bem dassificada poderá apresentar proposta.
II. Não ocorrendo a contratação de ME ou EPP.
in. Equivalênda dos valores apresentados pelas
(ME's e EPP's)

No modo COMBINADO Fechado:
No modo COMBINADO Aberto:

Disputa no modo COMBINADO (Fechado/Aberto)
● Aviso de publicação
● Prazo para abertura
● Prazo para pedido de esclaredmentos
● Prazo recursal
ROTINAS
1.
2.
3.

A formalização do processo
Publicações
Abertura do certame

333Tj
Ç tn ^
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PREGÃO
PRESENCIAL
Atribuições pertinentes ou legais ao pregoeiro
Obrigatoriedade da utilização do pregão eletrônico
Credenciamento

§ io da não-contratação nos termos previstos no
caput do artigo 45.
§ 2° disciplina que o disposto no artigo 45.
§ 30 caso de pregão ME ou EPP mais bem
classificada será convocada.

O
●
tsj
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2022
■FIs.

OI

ejRITíCJPJ

J,

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N“ 004/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

“Nomeia o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio, e dá outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o art. 89, II, “a”, da Lei Orgânica do
Municipal de 15 de junho de 1997 e com o art. 6°, inciso XVI, da Lei n® 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a adoção, pela Prefeitura Municipal de Buriíicupu, da modalidade de
Licitação denominado Pregão, instituída pela Lei Federal n“ 10.520, de 17 de julho de 2002;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obscr\'ar os requisitos da fase introdutória da
modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, conforme
dispõe 0 artigo 3®, inciso IV da Lei Federal n® 10.520/2002.
RESOLVE:

Art. 1®. Designar o servidor PEDRO FRANKLIN DE VITERBO, inscrito no CPF/MF sob o
n° 026.938.573-84, para exercer a função de Pregoeiro, sendo responsável pela condução dos
trabalhos dos Pregões.

Art. 2“. Designar os servidores: JOSEANE FERREIRA ALMEIDA, inscrita no CPF/MF sob
0 n° 872.795.762-49 e LEVI DO NASCIMENTO BARBOSA, inscrito no CPF/MF sob o n°
633.238.423-91, para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao
Pregoeiro.

Art. 3®. As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe dc Apoio, dentre outras, serão:
I - O credenciamento dos interessados;

II - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;

III - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos
proponentes;

Rua São Raimundo, 01, Centro, Buriticupu-MA, CEP n° 65.393-000 - CNPJ: 01.612.525/0001-40
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de
menor preço;

V - A adjudicação da proposta de menor preço;

VI - A elaboração dc ata;

VII - A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
VIII - O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e

IX - O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade
superior, visando à homologação e a contratação.

Art. 4®. Os Servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições,
concomitantemente com as de seus respectivos cargos, durante o período de 12 (doze) meses.
Art. 5". Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente
assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 6®. Aplica-sc a esta Comissão as disposições da Lei Federal n® 8.666, de 12 de junho de
1993, e da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 7®. Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, fi ncando revogada a Portaria n'
126/2021.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

BURITICUPU,

ESTADO

MARANHÃO, EM 04 DE JANEIRO DE 2022.
JOAO CARLOS
TEIXEIRA DA
S1LVA:97359734304

Assinado de forma digital por
JOAO CARLOS TEIXEIRA DA
SILVA;97359734304
Dados: 2022.01.04 16:51:57
-03'00'

João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal de Buriticupu

Rua São Raimundo, 01, Centro, Buriticupu-MA CEP

65.!?93-000 - CNPJ: 01.612.525/0001-40
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ESTADO DO MARANNAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ
01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAIS

Junto aos autos do processo Hciiatório N‘' 033/2022. na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, as PROPOSTAS OE PREÇOS ÍMCÍAfS apresentadas para o presente
certame.

BURITICUPU - MA,em 29 de junho de 2022.

%

A,
Pedro Frankiin de Viterbo
Portaria: 004/2022
Pregoeiro

BURITICUPU-MA

Proc.
FIs, 3qo.^c^^2Q22
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RubTZZp
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ \"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n"' 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Processo Administrativo

3005003/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico n'^ 033/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de
serviços em limpeza, conservação, higienizaçào e lavagem de veículos para atender as
necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAIS:
ATOS M M RODRIGUES
CNPJ: 31.282.835/0001-05

BURITICUPU - MA,em 29 de junho de 2022.
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PROPOSTA DE PREÇOS
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 3005003/2022
EMPRESA:
. s;:
- I.

i>\--

Atos
Rodrigues

Murilo

040.198.133-55

CPP:

Moreira
C.

PREGÃO ELETRÔNICO
033/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO N''

? --- -.-v-:.
033/2022 ,

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS;
!T£M

DESCRiÇÃO
■_nv3gern

de

veícuio

tipo

UNiD,

aUANT

V. ÜNIT.

V. TOTAL

Ssrvco

355

R$ 163,25

R$ 57.953,75

uervico

6ü

RS 198,33

RS 11.899,80

PS

RS 33.388,80

caminhão.

Ducha com aplicação de prodoto iimoeza da parte externa e a;:p.'r?'' parte
s, ’0 nos
interna, secar e passar u
pneus e encerar 3 iatària.
.Lavagem

de

ccmpactador.
2

veícuio

tipo

Lirrpeza

caminhãc

gerai

com

lubrific.ação- limpeza da oarte externa e
: limpeza da parte interna, iimoeza de
painéis e outras partes da oarte inter'--?:
^ do veícuio de ferira aeialhada, e
luopfican

3

Lavagem de veícuio t oo de passeio cen"
●4 (quatro; portas. Ducha com aphccilo
● de produto - iimpezo da parte pi^Terna p

●J

52.l*'

Rua quarre!
iOO Bairro: Mia Isaias CLP: 653934)00 Município \ V..
- Buriticupu - M \, Teíeíonc !,9Sj 9825M7984

\
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aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a iatar^a
Lavagem ae veiculo tipo lat strana tipo
4

(ar^nbüiancia;. Ducha coni api;caçãc dc
proa-jto - limpeza da pa-íe externa ç

Serviço

liO

R5 83,87

R$ 9.225,70

Service

120

RS 170,17

R$ 20.420,40

Service

2Ô0

R$

21,50

R$ S.590,00

Serviço

i6ü

R$ 217,67

RS 34.827.20

Serviço

70

RS 304,95

R$ 2.1,346,sn

Serviço

60

RS

74,78

RS 4.486.80

Serviço

120

RS 90,85

R$ 10.902,00

.R$

RS S.SCO,40

aspirar parte interna, secar e passar
pretinho nos pneus e encerar a ia

r

3.

Lavagem de veícuio tipo micro ônibus.
Ducha com apiícaçao de prociuto 5

limpeza da parte externa e aspirar parte
interna, secar e passar pretmno nos
pneus e encerar a íataria.
Lavagem de veiculo tipo motocicleta

6

Ducha simples ~ fim.peza detahaca da
parte externa, seca, passar pretinho nos
pneus,
Lavagem de veiculo tipo ôn bus. Ducha
cem aplicação de produto - limpeza da
parte e;<
na e aspirar parte r.4erna,
secar o passar pretinho nos cneus e
encera: a iatana.
Lavagem

8

de

máquina

tipo

Patrei.

Limpeza gerai com lubrificação limpeza da parte externa e ; mpeza da
parte interna, limpeza de painéis e
outras cantes da parte interna do
de forma detalhada, e lubrificcr.

IJÍO

Lavagem de veícuio reraut tipo Van
(Ambulância;, Ducha com aplicsçac de
9

produto - limpeza da parte externa e
aspirar parte interna, secar ç passar
pretinho nos pneus e encerar a fatana.
Lavagem de veícuio tipo van sprinter.
Ducha com aplicação de prcauto -

:

10

limpeza da parte externa e aspirar parte
interna, secar e passar preimoc nos
pneus e encerar a iataria.
L.avagem de veículo tipo vjn sprinic:.d-r
(Ambuiância) Ducha com ap, c.c

11

produto - li.mpeza da parte externa e
aspicar parte mterna, secar e passar

Se;

.u

81,57

pretinho nos pneus e enc rú'"

Kua quartd n’ lOÜ Bairro; Mia Isaias Ct.P: 65.393-OOü - .Município

- Buriticupu ~ 3!A. Telefone (9;-.^825i-7984
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Umpeza

gerai
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iirnpeze aa parte extenía e iimoeza da
parte mierna, iinspeza de pai-ieis e

Serviço

lôO

iervico

30

Serv ço

20

Serviço

RS 123,34

RS 19.734.40

■

RS 116,30

RS 3.489,00

-

RS 183,51

RS 3.670,20

80

RS 212.78

RS 17.022,40

:>erviço

iP

RS 355,28

R$ 5.329,20

Serviço

70

R$ 163,00

RS 3.260.00

Servi CO

20Ü

RS 157,25

RS 31.450,00

outras partes da psrte interrta da ve^cuto
rí e forma detalhada, e kjDríf'car
Lavagem de maquina tipo B08 CAI.

13

Limpeza gerai corn iuonficaçao iimpoza da parte externa e límoeza da
pane interna, limpeza de paméit; e
Outras partes da parte mte^na do vekuio
de íorrna detalhada, e lubr fica'
i-avagerr.

de

máquina

ripr'.

RETROESCAVADEiRA. ümpera gerai com
lubrificação - limpeza da parte externa e
i4

limpeza da parte interno, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna
do veiculo de fcrmia aetcdnada, e
●uorificar.
Lavagem de máquina tipo Máquina tipo
PA CARREGADEIRA. Limpeza gerai r.o' t

15

iuorificaçao- limpeza da paae externa e
limpeza da parte interna, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna
do veiculo de forma aetalnada, e
, luorificar.
Lavagem,

de

maquina

TRATOR

L/ u

ESTEIRA, Linpeza gerai com luboficaçac
16

- limpeza da parte externa e limpeza da
parte interna, limpeza de painéis 0
outras oartes da parte inter-na (iu veiculo
de forma detalhada, e lubrificar,
Lavagerr. de máquina t‘po ■ ■'ator de
. Pneus.
4X4. Limpeza geral coni ■
; iubrificação-limpeza da parte externa e

Í7

limpeza da parte interna. !in pc'?a de
painéis e outras partes da parte interna
do veiculo ae forma detainada, e
‘uürific:~'

IR

Lavage''*' ce veiculo tipo c-im; viao
bascuiante truck. Limpeza gerai
luorificaçáo - iimpeza da parte externa e
o

Kua quartel n 100 Bairro: %'iía ísaias CEP: 65.393-000 - Município
- Burificupu - M,\. Telefone i- 1 98251-7984^
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limpeza da parte interna, bippeza de

FIs.,
Rub.

painéis e outras partes da parte interna
do veícüio de forma deia * dl da, e
luorificar.

2022

A.VíiNHÃO

Lavagem de veícuio tipo

19

S2

PIPA, Lmpeza gerai com iubníicaçSo -limpeza da parte externa e rmoeza da
parte interna, limpeza de

painéis e

Serv.ço

30

RS 157,25

RS 4.71730

Serviço

30

RS 206,38

RS 6.191.40

Sen./iço

292

RS 78,87

R$23,030.04

Serviço

878

R5 78,87

RS 63.247,86

outras partes da parte interna do veiculo
de forma detalhada, e lubrificar.
Lavagem

de

maquina

tipo

ROLO

ccmpactaaor.
Limpeza
geral
com
iuorificação - limpeza da parte externa e
20

pcpeza da parte interna, iimpeza dfpaineis e outras partes da parte interna
ao veículo de forma aetairada, e
. íubriíicar.
Lavagem de veículo tipo caminhonete.
Ducha com aplicação ae produlc -

n1

'impeza da na'‘te externa e aspirar parte
interna, secar e passar p-e*,nho nos
pneus e encerar a iataria.
Lavagem de veículo tipo caminhonete.
■ Ducha com aplicação de produto ~

■>“

limpeza da parte externa e aspre'* parte
interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a iataria.
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ATvíS M 'ii MOREI
CNPJ: 31.282.835/0001^5
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n“ 01. CEP; 65.393-000, Centro - Buritkupu/MA

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junio aos autos do processo licitatório N" 033/2022, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO apresentada para o presente
certame.

BURITICUPU - MA, em 29 de junho de 2022.

Pedro Franklin de Vitcrbo
Portaria: 004/2022
Pregoeiro

BURITICUPU-MA

Proc..T<Qo5op^? 2022
FIs.
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/iMA
Processo Administrativo n‘’ 3005003/2022
Modalidade; Pregão Eletrônico n° 033/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de
serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para atender as
necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABIEITAÇAO:

ATOS M M RODRIGUES
CNPJ: 31.282.835/0001-05

BURÍTICLPU - MA,em 29 de junho de 2022.

Página 1 de 3
001 DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRiO iNDIViPUAL
^ BURITICUPU-MA
ÂTÓSíVI IV! RODRIGUES
Proc.?oo.<;,
2022
CNPJ sob o
31.282.835/0001-05 e NIRE 21801461640
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Rub.

ALTERACAQ

ATOS MURILO MOREIRA RODRIGUES, brasileiro, natural de Mantena MG, solteiro, nascido aos 13 de agosto de 1990, comerciante, inscrito no CPF
(MF) n“ 040.198.183-55, carteira de identidade RG n° 0213719920026 SESPMA, expedida em 28/06/2017, residente e domiciliado a Rua Quartel,
100 Vila Isaias - CEP: 65.393-000 - Buriticupu-MA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O empresário individual neste ato resolve adequar o
contrato socia! da seguinte firma: ATOS MURILO MOREIRA RODRIGUES
04019818355, com sede na Rua Quartel, n° 100 - Vila Isaias - CEP: 65.393000
Buriticupu-MA, registrada na Junta Comercial do ESTADO DO
MARANHÃO, sob o NIRE 21801461640 e inscrita no CNPJ sob o n*'
31.282.835/0001-05, resolvem, promover alteração da empresa individual, nos
seguintes termos:
CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa individual altera seu nome empresarial
para ATOS M M RODRIGUES
CLÁUSULA TERCEIRA - O capitai social será de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), totaimente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em moeda corrente do país
CLÁUSULA QUARTA - O empresário individual terá como objeto social as
seguintes atividades econômicas:
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos
automotores
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância
de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CLÁUSULA QUANTA - O empresário individual iniciou suas atividades em
20/08/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado
CLÁUSULA QUINTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive
que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto
ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer
atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário individual
no País.
CLÁUSULA SEXTA - Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou
qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da
lei, 0 Empresário individual atuará
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ALTERAÇAO n° 001 DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÂRiO !NDIViDUAL
BURITICUPU-MA
ATOS M M RODRIGUES
Proc.
2022
CNPJ sob o
31-282.835/0001-05 e NIRE 21801461640 Rs.
Rub.

CLÁUSULA SÉTÍlVIA - O empresário declara que a atividade se enquadra em
Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e que não se enquadra em quaiquer das hipóteses de
exclusão relacionadas no § 4^ do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, i, LC
123/2006)
CLÁUSULA OITAVA - Fica eleito o foro da Comarca de BURITICUPU-WIA
para qualquer ação fundada no presente contrato.
E, por ser a expressão da verdade assina o presente instrumento.

BURITICUPU,(MA)04 de janeiro de 2021

ATOS MURILO MOREIRA RODRIGUES

●O

MINiSTERiO DA ECONOMIA
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresaria! e Integração

B gFílTlCUPU-MA
Proc.
2022
FIs.
Rub. 1
V

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa ATOS M M RODRIGUES consta assinado digitalmente por:

identificação D0(S)ASSINANTE(S)

l

CPF

Nome

04019818355

ATOS MURILO MOREIRA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM lS,'02/2j2i 06:51 SOB N" 20210116920.
PROTOCOLO: 210118920 EE 12/02/2021.
CÕEIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101O2filC0. CMPJ DA SEDE: 3128283500010
NIRE: 21801461640. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: lS/02/2021.

JUCEMA

ATOS M M RODRIGUES

\
\V

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MEMDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
wwvf.«oprBaafacil .ca.gov.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

jáÊtfiâL

BURITICUPiy-MA

Proc.ttogsiO

2022

FIs.

Rub.
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
M..MERO D£ NSCRIÇAC

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

31.282.835/0001-05
MATRIZ

riATA D= ABERTURA

20/08/2018

NOftíE EMPRESAHIAI,

ATOS M M RODRIGUES
PORTE

OO ESTA3f..ECiM£NTO (NOMF- OE FANTASIA)

J MOREIRA

UE

COCIGO F- DESCRlÇAC CA ATIViDAÜE ECOMÒMICA PRInC1P'\L
45.2O-0-0S - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores ^
CODieC E DESCR.CAG DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECl.NCARIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.12-1-00 ■ Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CÔOIGC- E DEECRiCÁO DA NATUREZA XR CICA
213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R QUARTEL

100

●**(rr*é*

CEP

OAlRRC/DISTRiTO

65.393-000

VL ISAIAS

município
BURITiCUPU

UF

MA

rÊNÕÊREÇÕiITTRÕNiÕÕ

"E;.EFONE

I ATOSMURILOig!HOTMAIL.COM

(98) 3664-7295/ (38) 3251-7984

LNTt FEDERATIVO RESPONSÁVEL ícFR)

SITUAÇÁO C4CASTF?Ai.

ATIVA

DATA DA 5ITUAÇÂO CADASTRAL

20/08/2018

MOTIVO DE SiTcAÇAO CADASTRAI

«T_-ACÁOE5PéCIAL
*»»r***9

DATA DA SrUACÁO ESPECIAL

*« *-*»*»*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 08/06/2022 às 18:01:38 {data e hora de Brasília).
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BURITICUPU-MA
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2022
Fis.

Rubrm
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional

CERTIDÀO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DlVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: ATOS M M RODRIGUES
CNPJ: 31.282.835/0001-05
RessaK-adc o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFBj e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o esíabetecimenío matnz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para
todos DS órgãos e fundos púDücos da administração direta a eie vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas ’a' a ’d’ dc parágrafo único do arí. 11 da Lei n” 8.212. de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rft).gov.br> ou <http;//www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1,751, de 2/10/2014.
Emitida ás 10:47:40 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasiiia>.
Válida atê 14/11/2022.
Codigo de controle da certidão: F15C.D6C8.2C99.02EC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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C ertificado de Reguhu idade
do FGI S-C KF

i
I

31.2S2.535, :>0i-Ci5
Inscrição:
Ra2ão Sociall/^TCS M M »ODRlGUr:S
R JA quartel 1 00 / VÍ LA ISA]AS ' EURITICJOU í N’A / 65393-000
Endereço:

●A Caixa Econômica Federai, nc uso da .atribuição que he confere o .Art.
7, da Lei 8,036, de il ce maio de 1990. certifica que, nesta date, a
err^presa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo ce Garantia do Tempc tí e Serviço - FGTS.
O presente Certificado não se'virá de prova contra cobrança tí e
quaisquer débitos refe-entes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das cbr.gaçõcs com o FGTS.
VaUdade:09/06/2022 e 08/07/2022
Certificação Número: 202206090l5b23311?4774
informação ootida em 23./06/2022 19 04:06
t

A utilização deste Certificado par-a os fins previstas em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa;
www.caixa.gov.br

f

●. Ups;/ i;ür'âjll.=i-crf .cai)fa.cjüv't>r cors-r3crí'pages.-CO'’SUi’..=it:n)cr8par:í;r.,2-

BURITiCUPU-MA

PREFEITURA DE BURITICUPU

vf.

Proc.
Fis.
Rub.

2022

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CNPJ; 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo. 1 - Ceniro, Bunticupu - MA 65393-000

PREFEITURA DE

BüRíTiCyPJ
09/06/2022 09:58:04
USUÁRlO:LETiClA

Ficha Cadastral da Empresa
CADASTRO MUNICIPAL
Insc. Municipal: 6880-2
Situação: ATIVA
Razão social: ATOS M M RODRIGUES 0401981Ü355
Nome Fantasia: J MOREIRA
Insc. Junta Com.;
CNPJ: 31.282,835'0001-05
in$c. Estadual:
Vincula ção: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jundíca; 213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Inicio: 20/08'2018
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
isento Alvará: SIM
Data de Constituição: 20/08/2018
ENDEREÇOS
Tipo
COMERCIAL
i

Logradouro
RUA QUARTEL

Número
100

Bairro

Cidade

VL ISAIAS

BUR!T1CUPU-MA

ATIVIDADES CNAE
Principal

X

Descrição da Atividade
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL. COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
MINiMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
COMERCIO VAREJISTA DE PRODÜTOvS SANEANTES
DOMiSSANiTARiOS
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRíFICACAO E POLIMENTO DE
veículos automotores
COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECA.NiCA DE
veículos AUTOMOTORES

Base de Cálculo Date Inclusão Date Encerramento
1
20/08/2018

1

20/08/7018

1
1

20/08/2018
20/08/2010

1
1

20/’08/2C18
2C/QS/20I8

ENQUADRAMENTO
Data Inicio Data Encerramento
20/08/2018

Enquadramento
004-lSS SIMPLES NACIONAL

CONTATOS
Descrição

Tipo
FONE

9836647295

EMAIL

aUismunloíghotmaii.corn
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÀO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA
N° Certidão: 024075/22

Data da

Inscrição Estadual: 125737866

CPF/CNPJ;3128283500C105

07/04/2022 18:52:31

Razão Social: ATOS M M RODRIGUES
Endereço:

RUA QUARTEL. 100 CEP: 65393000 - VL ISAIAS

Telefone:

(98)36647295

UF: MA

Município: BURiTICUPU

Certificamos que. após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da iei rP 2.231. de 2S;12.-'1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei

5.172, de 25 oe

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/08/2022.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://poriai.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certlaões" e err seguioa em "Validação de Certidão Negativa
de Divida Ativa".
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

\

Data Impressão: 26'05,'2022 10:50:40

^

buriticupu-ma

FIs.
a
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
N° Certidão: 053527/22

Data da

Inscrição Estadual; 125737866

CPF/CNPJ;3i282835000105

07/04/2022 17-56;28

Razáo Social; ATOS M M RODRIGUES
Endereço:
' ’ Telefone:

RUA QUARTEL. 100 CEP: 65393000 - VL ISAiAS
(98)36647295

Município: BURiTICUPU

UF: MA

Certificamos que. após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da iei n° 7.799, ae 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), nâo constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, a Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançaaas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/08/2022.
.A autenticidade desta certidão deverá se^ confirmada no enaereço:
http:,//portai,sefaz-ma,gov.b-E. clicando no item '■Certidões'' e em seguida em "Validação oe Certidão Nlegativs
de Debito".
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/05.'2022 10:49-55
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CERTÍDAO NEGATiVA DE DEB!TOS-CNO N~' y314;2022
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ATOS M M RODRIGUES
BAIRRO: VL ISAiAS
CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RUA QUARTEL, n'-'' U?0,
NIRE: 21801461640
iNSC MUN:6BeO'Z
CIDADE: BURíTiCUPU-MA
INCR.
EST: 12.573.786-6
CNPi: 31.282.835/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL
SIMPLES NACIONAL - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
Caixa
Bancos
ATIVO REAÜ2AVEL DE CURTO PRAZO
Estoque de Mercadorias / Prestação de Servtços
Contas a Receber

R$ 13.054,68
16.748,55

R$ 29.803,23

105.748,85
19.852,33
R$ 125.601,18
0,00
-0-

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
(PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS)
ATIVO REALI2AVEL A LONGO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
INVESTiMENTOS
IMOBILIZADO

0,000
15.850,00
23.100,00

Intangível
Instalações
Maquinas e Equipamentos (bens de veículos)

TOTAL DO ATIVO

R$ 38.950,00
R$ 194.354,41

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores e Contas a Pagara Curto Prazo (fornecedores)
R$ 8.850,00
Demais Obrigações a Curto Prazo (agua, luz, telefone, impostos e taxas)
R$ 6.200,00
0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

R$ 15.050,00

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PATRiMONIO LIQUIDO
Capitai Social

R$ 25.000,00

RESERVAS DE LUCROS
Lucros Acumulados

,...RS 549.995,90

TOTAL DO PASSIVO

R$ 25.000,00
R$ 154.304,41
R$ 194.354,41

Reconhecemos a e><atidâo do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação
apresentada encerrado em 31 de dezembro de 2021, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de
RS 194.354,41 (cento e noventa e quatro mü, trezentos e cinquenta quatro reais e quarenta e um centavos).
Bunticupü (MA), 02 de janeiro de 2022.
ATOS MURILO MOREIRA RODRIGUES
Empresário individual
PF; 040,198.183-55

.ANTONIO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 635.552.803-25
REGISTRO.: MA-009425/0-3

BURITICUPU-MA
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ATOS M M RODRIGUES
BAIRRO: VLISAiAS
CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RUA QUARTEL n"' 100,
INSC MUN:6B8Ü-2
NIRE: 21801461640
CIDADE; BURITlCUPU-MA
INCR. EST: 12,573.786-6
CNPJ: 31.282.835/0001-05
SIMPLES NACIONAL - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

RECEITA BRUTA DE VENDAS

285.748.00

(-)ÍMPOSTOS SOBRE VENDAS

-19.287,40

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

266.460,60

(-)CMV

-53.108,19

LUBRO BRUTO

213.352,41

(-)DESPESAS OPERACIONAIS

-18.998.00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS DE VENDAS

13.850,00
5.148,00

LUCRO OPERACIONAL

194,354,41

Buriíic-jpu (MA), 02 de janeiro de 2022.

ATOS MURILO MOREIRA RODRIGUES
Empresário individual
CPF: 040.198,183-55

ANTONIO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 635.552.803-25
REGISTRO.: MA-009425/0-3
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ATOS M M RODRIGUES
BAÍRRü:VL ISAIAS
CEP: 65,393-000
ENDEREÇO: RUA QUARTEL, n° 100,
CIDADE; BUR!TiCUPU-MA
INSC MUN; o380-2
NIRE: 21801461640
INCR. EST: 12.573.786-6
CNPJ: 31.282.835/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL
SIMPLES NACIONAL - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANÁLISE DO BALANÇO
índices de Liquidez
Liquidez Gerai
Solvência

R$ 10,30
R$ 17,80

índices Operacionais
Idade Média dos Estoques ,
Prazo Médio de Cobrança ..
Prazo Médio de Pagamento

143 dias
. 21 dias
- 20 dias

índices Financeiros
Margem Líquida
Retorno sobre os Ativos(ROA)
Retorno sobre o investimento (ROÍ)
Alavancagem Financeira

87,2%
116,9%
129,6%
1.5

Custo do Capital
Custo do Capita! de Terceiros (Ki) ...
Custo do Capital Próprio (Ke)
Custo do Capitai Ponderado(WACC)

34,2%
15,0%
11,2%

Valorização da Empresa
Valor Econômico Agregado (EVA)
Valor Estimado da Empresa

R$ 205.455,00
RS 1.564.057,00

Buriticupu (MA), 02 de janeiro de 2022.

ATOS MURILO MOREIRA RODRIGUES
Empresário individual
CPF; 040.198.183-55

ANTONIO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 635.552.803-25
REGISTRO.: MA-009425/0-3
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ATOS M M RODRIGUES
BAIRRO: VL ISAIAS
CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RUA QUARTEL, n° 100.
ÍNSCMUN:6880-2
NIRE: 21801461640
CIDADE: BURITICUPU-MA
INCR. EST: 12.573.786-6
CNPJ: 31.282.835/0001-05

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1 - CONTEXTO OPERACIONAL
ATOS M M RODRIGUES, é uma empresa 213-5 - Empresário (Individual),
inscrito no CNPJ: 31.282.835/0001-05, com sede e foro na cidade de
SURITICUPU/MA, tendo como objeto social principal. 45.20-0-05 - Serviços
de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, A empresa
iniciou as suas atividades no dia 20 de agosto de 2018 e o seu CONTRATO
EMPRESÂRIAL INDIVIDUAL está devidamente registrado na JUCEMA Junta Comerciai do Estado do Maranhão.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os
Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da
legislação societária brasiíeira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que
estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo
com a ITG 1000.
A aóoçào da /TG 1000 é opcional, mas, caso a ME ou a EPP. receita
bruta anual até os limites previstos nos incisos I e il do art. 3° da Lei
Complementar
123/2006. Atualmente, esses limites (anuais) são de R$
360.000.00 para as microempresas e R$ 3.600.000.00 para as empresas de
pequeno poiíe.
As
demonstrações
contábeis
compõem-se
dos
seguintes
demonstrativos:
a. Balanço Patrimonial;
b. Demonstração do Resultado do Exercício:
c. Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados ou
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
d. Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos,
f. Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
g. Análise do Balanço
I - índices de Liquidez {liquidez geral - Solvência (Termômetro de Kanitz)
li - índices Operacionais {idade média dos estoques, prazo médio de
cobrança, prazo médio de pagamento)
II! - índices Financeiros {margem liquida, retorno sobre os ativos (roa), retorno
sobre o investimento (roi), alavancagem financeira)
IV “ Custo do Capitai {custo do capital de terceiros (ki), custo do capita! próprio
(ke), custo do capital ponderado (wacc)
V - Valorização da Empresa {valor econômico agregado (eva), valor estimado
da empresa)
4
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ATOS M M RODRIGUES
ENDEREÇO: RUA QUARTEL
CIDADE; BURIT!CUPU-MA
CNPJ; 31.282,835/0001-05

BAIRRO; VLISAIAS
CEP: 65.393-000
100,
INSC MUN:6S80-2
NIRE: 21801461640
INCR. EST: 12,573.786-6

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1 - Aplicações Financeiras
A empresa não possui aplicações financeiras;
3.2 - Direitos e obrigações
Esíào demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes
das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros,
observando o regime de competência;
3.3 - Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada
calculada pelo método linear.
3.4 - Ajuste de avaliação patrimofiial
3.5 - Investimento em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capitai sociai de outras sociedades
3.6 - Imposto Federais
Por se tratar de uma microempresa, os Impostos são pagos através do
Simples Nacional;
4 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto a instituições
financeiras até a data do balanço patrimonial.
5 RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registro contabiimente, tendo em vista que o
administrador da empresa, escudados em opinião de seus colaboradores e
advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.
6 CAPITAL SOCIAL
O capitai social é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalmente
integraiizado, apresentando a seguinte composição: sendo 100% (cem por
cento), ao capital social ao empresário individual.
7 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (ponto comercia! (prédio
estrutural), e veículos para transporte) mantida pela proprietária para auferir
aluguel ou para valorização do imóvel.
A empresa possui imóveis para investimento até a data do balanço.
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ATOS ÍVI M RODRiGUES
ENDEREÇO: RUA QUARTEL, n
CIDADE: BURiTiCUPU-MA

0 1

BAIRRO; VLISAiAS
00,
INSC MUN:6880-2

CNPJ: 31.282.835/0001-05

CEP: 65.393-000
NIRE: 21801461640
INCR. EST: 12,573.786-6

8 EVENTOS SUBSEQUENTES
O empresário individuaí declara a inexistência de fatos ocorridos
subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter
efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que
possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

Buriticupü (MA), 02 de janeiro de 2022.

ATOS MURILO MOREIRA RODRiGUES
Empresário individual
CPF: 040,198.183-55

ANTONiO CESAR GOMES OLÍVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF; 635.552,803-25
REGISTRO.; MA-009425/0-3
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ATOS M M ROCkíGUES
BAÍRRO: VLISAIAS
CEP: 65.393-000
100,
iNSCIV1ÜN:6880 2
NIRE:21801461640
INCR. EST: 12.573.786-6

ENDEREÇO: RUA QUARTEL,
CIDADE: BURITICUPU-MA
CNPJ; 31.282.835/0001-05

Registrado em JUCEMA
NIRE: 21801461640
Data Constituição; 20/08/2018
RELATORIO ÍNDICES ECONOMICOS DO BALANÇO PATRIMONIAL
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
ILG = _Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILG = (38.950,00 -r 19.852.33) / (15.050,00 + 0,00) = 20
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
LC

38.950.00 / 15.050,00= RS 21.00

GRAU DE ENDIVIDAMENTO
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
GE = 285.748,00 / -19.287,40 R$ = 1,5

Buriticupu (MA). 02 de janeiro de 2022,

ATOS MURILO MOREIRA RODRIGUES
Empresário individual
CPF: 040.198.183-55

ANTONtO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 635.552,803-25
«REGISTRO.: MA-009425/0-3

/
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ATOS M M RODRIGUES
BAIRRC: VLISAJAS
CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RUA QUARTEL n° 100,,
CiDADE; BURITlCUPU-MA
3NSC MUN:6880-2
NIRE: 21801461640
CNPJ: 31.282.835/0001-05
INCR. EST: 12.573.786-6

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
AO REGISTRO DIGITAL NA JÜCEIVIA
ANTONIO CESAR GOMES OLIVEIRA, brasileiro, casado em regime
de comunhão parcial de bens, natural de Amarante do Maranhão - MA, nascido aos
08 de Março de 1981, Técnico em Contabilidade, inscrito no CPF (MF) n°
635,552.803-25, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos em
papel digitalizados apresentados ao presente protocolo de registro digital na jucema
- Junta Comercial do Estado do Maranhão - SÀQ VERDADEIROS E CONFEREíVl COIVÍ OS
RESPECTIVOS ORIGINAIS.

a. Balãnço Patrimonial;
b. Demonstração do Resultado do Exercicio;
c. Demonstração de lucros ou Prejuízos Acumulados ou
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
d. Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos,
f. Demonstração do Resultado dc Exercício - DRE
g. Análise do Balanço
I - índices de Liquidez {liquidez geral - Solvência (Termômetro de Kanitz)
II - índices Operacionais {idade média dos estoques, prazo médio de cobrança,
prazo médio de pagamento)
íll - índices Financeiros {margem liquida, retorno sobre os ativos (roa}, retorno
sobre o investimento (roi), alavancagem financeira)
IV - Custo do Capita! {custo do capital de terceiros (ki), custo do capital próprio
(ke), custo do capital ponderado (wacc)
V - Valorização da Empresa {valor econômico agregado (eva), valor estimado da
empresa)
Através da Análise das Demonstrações Contábeis, também é possível reaiizar
uma melhor avaliação das possíveis áreas de risco da empresa
Análise que se fundamenta em normas, métodos e procedimentos indicados
peia técnica e ciência da Contabilidade, Estudo de um ou vários fenômenos por suas
partes, em um oatrimônio.
Buriticupu (MA), 02 de janeiro de 2022

ANTONIO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CFF: 635,552.303-25
REGISTRO.- MA-009425/O-3
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ASSINAÍÜRA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa ATOS M M RODRIGUES consta assinado digiíalmente por;

IDENTIFICAÇÃO DO(S)ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ

Nome

04019818355

ATOS MURILO MOREIRA RODRIGUES

63555280325

ANTONiO CESAR GOMES OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EK i£/05/2C:Z 22 .Ce SCE S' 2'>C2ZS60eT5.
ÇROIOCO-O: ZSEttÇQSIS 06' 25/05/2C22.
CÓDI30 DE VERIFICA^KO: 12 206702I S 5. CiiPJ DA i-KDE; Si282:U5:C 1
MIRS; 2190HÍÍÓ-ÍS. COK FrEITOS TV í<iO'23rRO

JUCEMA

i-OI/2032.

ATOS H M RÜDBIOÜES

RICARDO DIWil DIAS
CECPSTICRIO-GERAL
>.-ww. «n.ptea-tf a-ii . ma ● 90'' Lr

«
i

rpr,-'j'

>0'

■ ● -.T 1 í.

/
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
O
CONSELHO
REGIONAL
DE
CONTaSILíDADE
DO
ESTADO
DO
(VIARANHAO certifica que o(a) profissional idomificdtíO‘a) no presente documento
encontra-se habilitado para o exercício da profisoáo contáüii.

IDENTIFICAÇÃO
NOME
REGISTRO
CATEGORIA
iCPF

DO REGISTRO
: ANTONiG CESAR GOMES OLIVEIRA
: MA-009425/0-3
: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
.552.803-*'

!

i

A falsificação oesle documento ccnsiitui-se e^rt crime prsvisio nc Código Penai
Brasileiro, sujeitando o autor à respecLva açáo penal .

Emissão. MARANH.AO. 23-Ck
Vahdoaíé; 2V09/2C22.

22 3E 19:16:05.

Código de Controle: 686070.
Para verifscar a auíenticidaae deste documemo consulte o site no CRCMA.
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tSTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNfCIPAL DF BURiTlCUPU
GABINETE DO PREFEITO

ATl-STADO DI-; CAPAClf)Ai)í-, TÉCNICA

/\ í^rcfcmira Municipal dc í^.iniicupu atesta, para toiios os fins de direito, que a empresa
ATOS \! \1 HODUIGliES MF.( NP.I .M.282.835/0001-05, estabelecia na Rua Quariel. N" 100.
Vila ísaias
CEP: 05.303-000
Buriiicupu M.A. Fone/Fax t98) 98526-1223. E-maii
■
ne.ste ato representado pelo .Sr. .Atos Murilo Moreira Rodngues,
braMleiro. portador do CPl^MF n" 040.198.183-55, exeeutou os serviço.s em limpeza,
eonservaqào. higienizavào c lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias
Municipais do Município de Buniiciipu M A, confonne CONTRATOS ADMINISTRATIVOS n"
20210199/2021.
20210201 2021.
20210200 2021.
20210203/2021.
20210202./2021,
20210204/2021. Proec.sso Administrativo n" !.506001 2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20210Í98--2021 B PREG.ÀO ELETRÔNICO N" 020./2021.
ITEM

i UMl).

DESCRIÇÃO

QLANT. ;

-4-

l.avageni de veículo tipo ('aminhonetc Tipo'
Amarok. Ducha com aplicação de produto |
i 0

430

Serviço
limpeza da parte externa e aspirar pane interna.
|
Isccar e passar preiinho nos pneus c encerar a lotaria.
iLavagem de veículo tipo Caminhão. Diicha com

02

.aplicação de produto limpeza da pam. j\ierna e|
Seniço i
iaspirar pane interna, secar c pa.ssar picunho nos:
pneUvS e encerai a laiana.
iLavagem de veículo tipo Caminhão Conipaclador. i
Limpeza geral com iubrdicaçào limpe/c via pane ;

03

I
04

05

60

;

iCXiema e limpeza da parte interna, limpeza de; Serviço i
ipainéis e outras partes da parte interna do veiculo j
:de forma detalhada, e iubnficar.
Lavagem de veiculo tipo Caminhão Toco. Limpeza ■

i

geral com lubrificação

;

iinipe/.a da parte cxierna c í

‘limpeza da parle interna, limpeza de paincLs e^ Serviço j
^outras partes da piarte interna do veiculo de tormadetalhada, e lubrificar.

60

35

Lavagem de veículo tipo Citroen. Ducha txirn
aplicação de prc>duio -- limpeza da parle externa e Ii Serviço
aspirar parte inieriit:. secar c passar preiinho nos
pneus c encerai a laiann.
i
Lavagem de veiculo tipo i-liu Miic. E^urívi coiu ;

. 06

japiicação de produto limpeza da parte cxicrna c >crviço
:
aspirar parte intema, secar e passar prennho nos
;pncus e encerar a latana.

Ç,
Rua São Raiiniind»-. oL ●. t-nrro. Bu.,-i{i.-upa-M,\. CFP n’

● C

;,U òir. .S2.5/0ü0t-40

9
BURITICUPU-MA
Proc.2á2GãÊc^2022
FIs

-R ub*:^ -

> ttl

sjRrncui
VSTAOO DO MAPA.SH.AÜ
PREFEillTíA fvIUNiCIPAL DE CíURtTiCÜPU
GASiNETE DO PREFEITO

Lavagem de veiculo tipu Idat Uno, Dudia corn
07

08

apiicaçào de produto limpeza da pane excerna e
^ ■ Serviço
aspirar pane inierna. secar e passar prcunlio nos
pneus c encerar a htaria.
Lavagem de veiculo upu Fiat strada lipo'
.(ambiilânciaF Ducha com aplicação de produto Idimpeza da parte externa c aspirar pane miema. ● Serviço
secar c passar pretmho ik'S pneus eencern a lalaria.

100

110

■■■■■r;"

I

00

0

L avagem de veícuio tipo cammhào tipo
:FORr.VC'ARCK). Ducha com aplicação dc produto .
Sen iço
- limpeza da parte externa c aspirar pane imerna.
[secar e p'i>sai prclinho
pneus e encerar a lataria.

260

Lavagem de veículo p u goi tlinh. Diiciai corn
iaplicação de produto limpeza da pane externa e
'aspirar parte interna, .‘car e passar preii.nho no.s
pneus e encerar a lataria.

Serviço

100

|l.avagem de veiculo ripo Caminhonete Tipo L200. [
■Ducha com apiicaçào de produto - limpeza da parte '
● Serviço
exrcma c aspirar parte mterna. secar e passar
preiinho ros pneu^ c encerar a lataria.

120

d.avagerri dc veiculo tipo Micro-Onthus iveco.-Ciry ●
12

jClass. Ducha com apiicarno de produto - Imipeza Serviço
|da parle externa c aspirar pane interna, secar c j
passar pretinho nos pnçü>> e encerar a latana.
\
[.avageni

13

de

veicuKi

lipi'

60
I

Micro-Onibus ^

Marcopoio Volarc Ducha com aplicação üc |
produto - hmpeza da parte externa e aspirar pane ! Serviço

60

íinlema. secar e passar pretinho nos pneus e encerar |
'a iaiaria,
i
14

I

Txivagem de veiculo tipo Motocicícia. Ducha [
simples iimpeza detalhada da parte externa, seca. ; Serviço
passar prclinho nos pneus.
■
ll.avã^em de veicufo lipu Ônibus. Duciia cum i
aplicação de produto limpeza da parte externa c ;
aspirar parte imerna. bCcar e passar preímho nos
pneus e encerar a latana.

Rua São R-iiiniiriiit;. (*’. c e u’.’ i’.u!'HKupii-MA. í'(m’ ií'

t;i.6ÍL525 0001-40

M

#
BURITICUPU^MA
Proc,
'■7s£25c^3_2Q22
Fis. -4^
Rub.

vf,
-■

£5TADO DO MAfíA.iHÃO
PREFEaURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GA8INETE DO PREFEITO

16

Lavagem uc veiculo lipo Ônibus Woik. Ducha com ;
.aplicarão de produto limpeza da parle exiema e
Serxivo
aspirar parte imerna. secar e passar prctinho nos ■
pneus e encerar a iataj ia.

60

■I.avagcm de veículo tipo Fiat Palio. Ducha com
^

'aplicação de produto limpeza da parle externa o
aspirar parte imerna. secar e passar prelinho nos
pneus e encerar a lalana.

Serviço

60

limpeza da parte interna, limpeza de painéis e: Sen, iço
outras parles da parte inlermi Uo vciculn dc forma ^
:def.aihada. e lubriítcai.

70

l.,avagem de veiculo tipo Pairol. Limpeza geral '
!.
com lubrificação
impeza da parte externa c
IS

D

Lavagem de veicuiti tipo Rctiaut ilpo Van |
(Ambulância). Ducha com aplicação de produto
; Serviço
limpeza da pane exl;:ma c aspirar pane iníenia
;.secar c passar prelinho nos pneus e encerar a laiaria. ,

20

aplicação de produto

6U

La\agcm de veículo tipo Renaut/Kwid. Ducha com :
limpeza da parte exierna c :

Serviço

120

Lavagem de veiculo tipo Caminhonete upo SIO.
Ducha com aplicação de produto - limpeza da pane
Serviço
'externa c aspirar parte imerna, secar e passar |

60

jaspirar pane imerna. secar c passar prctmho nos.
jpneus c encerar a iatut la,

21

pretinho nos pneus e encerm a íataria.

?■>

[avagem de vcícuio tipo \’an Splii. Ducfia com'
aplicação de produto hmjiczti da parte externa e !
j Seniço
aspirar pane inierna, secar c passar prelinho nos
pneus c encerar a iatarui.
jUivageni

2:^

24

Jc

veicuít*

tipo

Van

Splu

tipo

;(Ambulância).
Dudia com aplicação de produto ^ Serviço
:
ilimpeza da pane externa e aspirar pane interna, |
'secar e passar prelinho nos pneus e encerai a íataria. :
Lavagem de v ■ciculo tipo Caminhonete tipo Hüux
aipo (Ambulância), Ducha corn aplicação de;
produto limpeza da paite extema e aspirar parte ; Sciviço
interna, secar e passar pretinlio nos pneus c encerar
a Íataria.

Run Sài‘ H.íMi-.undo, (>!.

:Uro, íuinv-.-upu-MA. CT-f tC ó< .UÇS-OQÇ ●

180
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ESTADO DO MAK

2022

a

HÃO

PREFEITURA MUNICIPAL Oi SURITiCUPU
GABINETE DO PREFEITO

Lavagem de veículo ripo Caminhonete tipo Hitux. ^
Ducha cüiii aplicação de produto. limpeza da parte
Serviço
exierna c aspirar parte interna, secar e passar

240

prcimho nos pneus e encerar a lataria.

26

í..avagcm de veiculo tipo Trator. Limpeza geral ;
com lubrificação
limpeza da parte externa c;
diinpeza da parle interna, limjxva de painéi.s ej Serviço
iüutras partes da pane interna do veículo de forma ;
detalhada, e lubrificar.
:

160

A referida empresa cumpre ^empre c puntualmenie com as obrigações assumidas, no
u^canic aos ser\iços soliciiados. pelo que (iedaramos estar apta a cumprir com o objeto
contratado, nada tendo que a desabone.
Por ser \ erdadc. fínuamos a presente.

Buriticupu - M A, 20 de maio de 2022.

'W
;
Afunsü BaVros
\
Chefe de Gabinete /
deriador^e Despesa
\

//
//

R'j.i Sâu Raiitmndo. 0: t'vmri5.

CbT‘ tO õ .59.1-00(1 - CNP.t: ()l.6t2,-'2.^ 0<XJl-4íi

‘
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21^

iO-11-1994

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

JUNTADA DE AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório N® 033/2022, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, as AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
apresentadas para o presente certame.

BURITICUPU - MA,EM 29 DE JUNHO DE 2022.

Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2022
Pregoeiro

\
BURITICUPU-MA

Proc.xeo:
FIs.

RubTA'")
10-11-1934

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITLRA MUNICIPAL DE BURÍTICUPU/MA
CNPJ N** 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Processo Administrativo n” 3005003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 033/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de
serviços em limpeza, consewação, higienizaçào e lavagem de veículos para atender as
necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO:

ATOS M M RODRIGUES
CNPJ: 31.282.835/0001-05

BURITÍCUPU - MA,EM 29 DE JUNHO DE 2022,

22

BURlTiCUPU-MA
Proc..jck:7.^òo.?.2022
2^

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/06/2022 09:54:45

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: ATOS M M RODRIGUES
CNPJ: 31.282.835/0001-05

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inídôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Ineicgíbilídadc
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a cenidão original no portal do órgão gestor, clique A(.)UI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inídôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

^

BURITICUPU-MA

ProcJb^.^co-^ ?n?;
Rub.

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965. de 23 de abril
de 2014. Lei n° 13.460. de 26 dejunho dc 2017, Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n” 8.638 de 15. de janeiro de 2016.

29/06/2022 09;55

BURITICUPU-MA
2022

Empresa Fácil Maranhão

FIs,
Rub~7n
Efv*l’l<^SA ! GWDÍNOCX^

FÁCIL i

^

Autenticidade de documentos
DADOS DA CONSULTA

Protocolo;
S

;'101189?0

Data do Protocolo:
■I

l?/0?/;?0?1

Número de Registro:
?1801461640
Arquivamento:
fe

2021011392C

Empresa;
g

ATOS M M RODRIGUES

Documento(s):
;"':t^ní.O fHc; - ii i:

c

J
Q

< Voltar

(98) 2106-8500 Ver mais

SEINC JUCEM*
I

Av. Pedro II. N'199 - Centro. São Luís - MA, 65010-450
ouvidoria®jucema.rna.gov.br

0 FAM|H

0
https://www.empresafacil.ma.gov.br/s/lista-de-(jocumentos/?protocolo=MAP2106662053

1/1

29/06/2022 09;58

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br)

Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.govemoeletronico.gov.br/barra/atualize.htmi)

Confirmação da Autenticidade de
Certidões
FIs.
Rub.

022

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ: 31.282.835/0001-05
Código de Controle: F15C.D6C8.2C99.02EC
Data da Emissão: 18/05/2022
Hora da Emissão: 10:47:40
Tipo Certidão: Negativa
Certidão Negativa emitida em 18/05/2022, com validade até 14/11/2022.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

https;//solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar

1/1

BURiTiCUPU-MÂ

Proc.2^ÓS^£^2022
FIs.
Rub.

Dúvidas mais Frequentes|Início|V -1.

Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição; 31.282.835/0001-05
Razão social: ATOS M M RODRIGUES

Data de
Emissão/Leitura

Data de Validade

Número do CRF

28/06/2022

28/06/2022 a 27/07/2022

2022062802115985605305

09/06/2022

09/06/2022 a 08/07/2022

2022060901552331174774

21/05/2022

21/05/2022 a 19/06/2022

2022052101492182292476

02/05/2022

02/05/2022 a 31/05/2022

2022050201241616235800

13/04/2022

13/04/2022 a 12/05/2022

2022041302190604400357

25/03/2022

25/03/2022 a 23/04/2022

2022032501484157715024

06/03/2022

06/03/2022 a 04/04/2022

2022030601324017809040

15/02/2022

15/02/2022 a 16/03/2022

2022021516161327041818

31/12/2021

31/12/2021 a 29/01/2022

2021123103494060113289

12/12/2021

12/12/2021 a 10/01/2022

2021121202563588493912

23/11/2021

23/11/2021 3 22/12/2021

2021112303171077341799

04/11/2021

04/11/2021 a 03/12/2021

2021110403051406535935

16/10/2021

16/10/2021 a 14/11/2021

2021101603082973774358

27/09/2021

27/09/2021 a 26/10/2021

2021092702312073550531

^ 08/09/2021

08/09/2021 a 07/10/2021

2021090802501117331584

20/08/2021

20/08/2021 a 18/09/2021

2021082003104608945352

01/08/2021

01/08/2021 a 30/08/2021

2021080102485923897120

13/07/2021

13/07/2021 a 11/08/2021

2021071300484640341294

24/06/2021

24/06/2021 a 23/07/2021

2021062400481730426272

05/06/2021

05/06/2021 a 04/07/2021

2021060501013281399013

Resultado da consulta em 29/06/2022 09:59:53

29/06/2022 10:01

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Vaiidação de certidão de débitos emitida

buriticupu-ma

Proc.
FIs.
Rub.

2022

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao
interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.
Operação efetuada com sucesso.
r

https://www.tst.jus.br/certidao1

1/1

BURITICUPU-MA
Proc.:?c^5oo.T 2022
FIs.

RubTZLZ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ATOS M M RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.282.835/0001-05
Certidão n°: 16726039/2022
Expedição: 26/05/2022 às 10:58:33
Validade: 22/11/2022

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.
Certifica-se que atos m m rodrigues (matriz e filiais) , inscrito(a) no
CNPJ sob o n° 31.282.835/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se â verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam
necessários à

identificação das pessoas naturais

e

os dados
jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

29/06/2022 10:03

::: Certidão Negativa de Débito

a
:>éj

i
«M» iu.ui;À\ê

Resuilado da Validação da Certidão NegativaDivídaAtiva de Divida Aliva

Data de Validade: 05/08/2022

_ buriticupu-ma
2022
Proc.3^^1^3
FIs.

Data de Emissão: 07/04/2022 18:52:31

Rub.

CERTIDÃO VALIDA!
N° da Certidão: 024075/22

Inscrição Estadual: 125737866
CPF/CNP3: 31282835000105
Razão Social; ATOS M M RODRIGUES

I

sistemas.sefa2.ma.gov.br/certidoes/jsp/validacaoCeftidaoNegativaDividaAtiva/validacaoCertidaoNegativaDividaAlivaResultado.jsf

1/1

29/06/2022 10;04

::: Certidão Negativa de Débito :::

a„
-i-à-ié-*iíèf‘ié lüi 0JOMèiéiâ

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

buriticupu-ma
Proc.
2022
FIs.

CERTIDÃO VALIDA!
N» da Certidão: 053527/22

RubTE

Data de Validade: 05/08/2022
Data de Emissão: 07/04/2022 17:55:28
Inscrição Estadual: 125737866
CPF/CNPJ: 31282835000105
Razão Social: ATOS M M RODRIGUES

I

0
sislemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/validacaoCertidaoNegativa/validacaoCertidaoNegativaResultado.isf

1/1
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Hstónc»^(mprE^ador
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BURITICUPU-MA

Proc.;iQO^^S 2022
Rub,
ESTADO DO MARA.MÍAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS FINAIS

Junto aos autos do processo licitatório N” 033/2022, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, as PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS apresentadas para o presente
certame.

BURITTCUPU - MA,em 29 de junho de 2022.

Kl

Iv

Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2022
Prcgoeiro

BURITICUPU-MA

Proc.
FIs.
Rub,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ
01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Processo Administrativo n® 3005003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 033/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de
serviços em limpeza,.’coftservaçào, higienização e lavagem de veículos para atender as
necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:
ATOS M M RODRIGUES
CNPJ: 31.282.835/0001-05

BURITICUPU - MA,cm 29 de junho de 2022.

22

€ rjUAWOAOf=
K081 98251-7984
PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADOS

burit^upikma
2022
FIs.
20
Rub.

●A COMISSÃO DE LICITAÇAO
PREFEPTURA MUN:ÇjCIPAL DE BURITICUPU - MA.
PREGÃO ELETRÔNICO N®

033/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^-'

3005003/2022

EMPRESA

t.c no
Cí Uâl

O_

^a

\’?J ;

<

i .

aia.s

V i .;.ã

.393-

-p.-..0

tr

€:a poní
Contratos

Rodrigues.
CPF:
Oa
■ ● -i.

■-drnatura aa kza ce Registre de
rativo.a,
Senhor
Atos
Murilo
Moreira

■0 i

040.193.183-55

' 0 .S TA A r" R SENT.ASA PARA

.ar

iproprieiário)

ENDEKTE

PREGÃO ELETRÔNICO N°

utura
ae

ARA r ,R

con-ratacâo

Services e.r. xirr.peza,

oe

C .T O

; :et : !●'

o

033/2022.

ta?

a

empresa

TCrPAR Dü PREGÃO ELETRÔNICO N

033/2022,
; '

da

G.e

ercre

ccnservacác,

i.os para atenasr as necess i dado.o
u n 1. c 1 u 1 c
d..
tpu Vi

"; pa.:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS;
ITEM

DESCRIÇÃO

i

V. UNIX

V. TOTAL

UNID.

QUANT.

Serviço

355

Serviço

60

197,00

11.820,00

Serviço

640

50,00

32.000,00

lavagem de veícuic tipo caminhão. Ducha
^

tom apíicsçâo de produto - limpeza da parte
externa-e aspirar parte interna, secar e passar

160,00

56.800,00

pretinho nos pneus c encerar a latarsa.
Lavagem

● de

veículo

tipo

caminhão

compactador. Limpeza gerai com lubrificação
2

-- limpeza da parte externa e limpeza da parte ;
interna, limpeza de painéis e outras partes da ;
parte interna do veículo de forma detalhada,
cluPrificar.

i

Lavagem’ de veículo tipo de passeio com 4 :
(quatro)
3

portas.

Ducha

com

aplicação

de

■ OfodutG - limpeza da parte externa e aspuar
parle interna, secar e,passar pretinho nos ●
l-pneus e encerar a lataria.

■

kua quartel n” 100 Bairr»; \ íla Isaias CEP; 65393-000 - Município
- Buriticupu - -MA. Telefone (98) 98251-7984
/

r
V

lí.

ímm^È
KBSf^aNS/S&fl^fOAOB B aUAUOAOB
BURiTICUPU-MA
Proc.
2022
Fls.

^3^, COSÍ 98251-7984

Rub.

; Lavagem de veícu;o tipo fiai strada tipo
; (ambulância). Ducha com aplicação de
4

■ oroduto - limpeza da parte externa e aspirar

Serviço

110

80,00

Serviço

120

170,00

Serviço

260

21,00

Serviço

160

215,00

34.400,00

Serviço

70

300,00 ■

21.000,00

:

8,800,00

c interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a íataria.
Lavagem de veículo tipo micro ônibus. Ducha
5

com aplicação de produto - limpeza da parte
externa e aspirar parte interna, secar e passar

20.400,00

pretinno nos pneus e encerar a lataria.
LEvagem de veículo tipo motocicleta. Ducha
6 '

simples-limpeza detalhada da parte externa,

:

5.460,00

seca, passar pretinho nos pneus.
Lavagem de veículo tipo ônibus. Ducha com
7

'aplicação de produto - limpeza da parte '
; externa e aspirar parte interna, secar e passar :
pretinho nos pneus e encerar a lataria.
'Lavagem de máquina tipo Patrol. ümpeza .
● gerai com lubrificação - limpeza da parte
externa e íírnpeza da parte interna, limpeza de .
painéis e outras partes da parte interna do ;
veícuio-de forma detalhada, e lubrificar.
Lavagem de
.(Ambulância).

9

veículo renaut tipo Van
Ducha com aplicação de :

produto - limpeza da parte externa e aspirar ;

:
●

Serviço

60

74,00

Serviço

120

90,00

10.800,00

Serviço

120

80,00

9.600.00

Serviço

160

120,00

19.200,00

Serviço

30

116,00

3.480,00

4.440,00

parte interna, seca- e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.
Lavagem de veículo tipo van sprinter. Ducha
10

com aplicação de produto - ümpeza da parte
externa e aspirar parte interna, secar e passar :
pretinho nos pneus e encerar a lataria,
● Lavagem

de

: (.Ambulância).
11

12

veículo

tipo

Ducha

com

van

;

sprinter

aplicação

de '

produto - limpeza da parte externa e aspirar
parte interna, secar e passar pretinho nos
pneus e encerar a lataria.
Lavagem de máquina tipo trator. Limpeza .
geral com lubrificação - ümpeza da parte
externa é limpeza da parte interna, limpeza de i
i painéis e outras partes da parte interna do ^
.'“veículo de forma detalhada, e lubrificar.

13

Lavagem de maquina tipc 30B CAT. Limpeza '
i geral com lubrificação - limpeza da parte ■

Rua quartel ii" 10(1 Bairro: \ iia Isaias CEP: 65.393-000- Município
- Buriticupu - MA. Telefone (98)98251-7984

\

B CtUAL^t>AOB
CS83 382ai-7S8a

^

' externa e limpeza da parte interna, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna do
' ve'culo de forma detalhada, e lubrificar.
de
tipo !
, Lavagem ■maquina
RETROESCAVADEIRA.
14

Limpeza

gerai

BURITICUPUJ.1A

PrQc..Hí^,^^
Fls,
Rub.
I

2022

com

; lubrificação - Jímpeza da parte externa e |
' limpeza da parte interna, limpeza de painéis e ;

20

180,00

3.600,00

80

210,00

16,800,00

15

350,00

5,25ü,0ü

20

160,00

3.200,00

Serviço

200

155,00

31.000,00

Serviço

30

155,00

Serviço

30

1,00

Serviço

outras partes de parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.
vogem de m^áquina tipo Máquina tipo PA
com ●
CARREGADEIRA,
ümpez a
geral
15

lubrificação

l impeza da parte externa e '

Serviço

limpeza da parte interna, limpeza de painéis e

i

outras partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.
Lavagem de máquina TRATOR DE ESTEIRA. ,
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da ^
16

parte externa e limpeza da parte interna, ^

Serviç U

lirr.peza de painé‘s e outras partes da parte
interna do veículo de forma detalhada, e |
‘ ● lubrificar.
i
Lavagem de máquina tipo Trator de Pneus, i
4X4. Limpeza gerai com lubrificação - limpeza

17

da parte externa e limpeza da parte interna, |
limpeza de painéis e outras partes da parte ;
interna do veiculo de forma detalhada, e
lub.hficar,

Serviço
I

í

Lavagem de veiculo tipo caminhão basculante !
truck.
18

Limpeza

geral

com

lubrificação

- ,

limpeza da parte externa e limpeza da parte
interna, limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veículo de forma detalhada,
e lubrificar,
vagem de veículo tipo CAMINHÃO PIPA.
, L'mpeza geral com lubrificação - limpeza da ,

19

20

parte externa e limpeza da parte interna, ■
limpeza de painéis e outras partes da parte
● interna do veículo de forma detalhada, e
lubrificar.
● Lavagem de máquina tipo ROLO compactador.
. Limpeza geral, com' lubrificação - limpeza da :

4.650,00

●

5.000,00

parte externa e limpeza da parte interna.
0
Rua quarte n 100 Bairro: Vila Isaias CEP: 65.303-000 - Município
Buriticupu - MA. Telefone (98) 98251-7984

;
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(

B aiÀAUfOADB
(981 98251-7984
BURITICUPU
—Pfec; Is^So.
FIs,
Rub,

Ümpeza de painéis e outras partes da parte
interna do veículo de forma detalhada, e
lubrificar
Lavagem de veículo tipo caminhonete. Ducha
21

com aplicação de produto - limpeza da parte i
, externa e aspirar parte interna, secar e passar
■ pretinho nos pneus e encerar a iataria.

Serviço

292

76,00

i

22.192,00

4-

' Lavagem de veículo tipo caminhonete. Ducha
22

com aplicação de produto - limpeza da parte
externa e aspirar parte interna, secar e passar

Serviço

878

pretinho nos pneus e encerar a Iataria.

76,00
4

Valo
COtâJ. áã F-ropcsta 397.620,00 (trezenccs e
tte nil se.ísoer.to.e e vinte reais).
a

V

c da

noventa

e

(sesse.nta) dias.

t

r,a r

r.T.C..'

'1

■' e:

66.728,00

:
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ATOS M M MOREIRA
CNPJ: 31.282.835/0001-05

Rua quartel n*" 100 Bairro: \ iia Jsaias CRP: 65393-000 - Município
- Buriticupii - \\\. Telefone (98)98251-7984
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LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA
LICITANST

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO N“ 033/2022

BURITICUPU-MA
2022

jJT

FIs
4l
Rub._z 0.

PROCESSO LICITATÓRIO
3005003/2022

1

Às 09:00:19 horas do dia 29 de Junho de 2022 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a)
Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os
procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: Registro de Preços para futura
contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação,
higienização e lavagem de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
Município de Buriticupu/MA<.
0(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal n° 10.520/02;
na Lei Complementar n° 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.
Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste pregão o(s)fornecedor(es) abaixo relacionado{s):
Fornecedor

CNPJ

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Enquadramento
Microempresa

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os
termos deste edital e seus anexos aceitando irretrataveimente suas exigências por declaração aceita quando
do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO
CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 1
Proposta
ID

Fornecedor

88374 ATOS M M

CNPJ

Marca

Modelo

R$ Situação

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 163,25

Motivo

classificada

RODRIGUES

Lances do Item 1
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.aet/reports/pregao/44164/conipleio_relatorio_ata_final_completo_734473733.html

Tipo

1/33
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LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Lances do Item 1
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 163.25

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 160,00

29/06/2022 09:57:39

Negociacao

BURITipUPU-MA
Proc.'^c:>c?5r<3<c> 1 2022
Fls.
lil
Rub.
7

Mensagens do Item 1
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1
09:20:26
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM -1 pelo valor de R$163,25.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 1 negociado no valor de R$ 160,00 pelo fornecedor !D: 88374 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
09:57:39
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
11:36:16
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
15:20:34
Sistema 29/06/2022 Despacho; Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 1 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 1

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_final_completo_734473733.hlml
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Pi^|IíPaÇãOLFiií?^rf*§ Item 1

CNPJ

Melhor Oferta R$

Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 160,00
^

Histórico de propostas, lances e mensagens

BURITiCUPU-MA

2022
Rub.

Propostas Inicias do Item 2

t

Proposta
ID

Fornecedor

CNPJ

48591 ATOS M M

Marca

Modelo

R$ Situação

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 198,33

Motivo

classificada

RODRIGUES

Lances do Item 2
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

RS 198,33

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 197,00

29/06/2022 09:58:01

Negociacao

Mensagens do Item 2
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor{es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2
09:20:26
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM ■ 2 pelo valor de R$198,33.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 2 negociado no valor de R$ 197,00 pelo fornecedor ID: 48591 - Data Prop.:
09:58:01
28/06/2022 19:12:28
ü
.0
j

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_final_completo_734473733.htmi
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Mensagens do Item 2
_

Usuário Data/Hora

BURITICUPU-MA

Hroc.2s2c25^o2.2022
Fls._X
Rub.

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrati\/amente, nos termos previsto no
instrumento editalício.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 2 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 2
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 197,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas inicias do Item 3

ID

CNPJ

Fornecedor

31929 ATOS MM
RODRIGUES

Marca

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$52,17

Motivo

Classificada

Lances do Item 3
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

RS 52,17

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$50,00

29/06/2022 09:58:08

Negociacao

Mensagens do Item 3
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43

https://dv7r&78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44l64/completo_relatorio_ata_finaLcompleto_734473733.html
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2022

Mensagens do Item 3
Usuário Data/Hora

Proc.sciO^c^j?
2
FIs,

Rub.
Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor{es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3
09:20:26
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:28:41
minutos.
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M IVI RODRIGUES venceu o ITEM - 3 pelo valor de R$52,17.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:55:08
minutos.
Sistema 29/06/2022 ITEM 3 negociado no valor de R$ 50,00 pelo fornecedor(D: 31929 - Data Prop.:
09:58:08
28/06/2022 19:12:28
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 3 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do item 3
Posição

Licitante

CNPJ

Melhor Oferta R$

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 50,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 4
Proposta

ID

Fornecedor

CNPJ

Marca

Modelo

R$ Situação

Motivo

N)
https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_final_completo_734473733.html
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Propostas inicias do Item 4
Proposta
ID

Fornecedor

CNPJ

6581 ATOS M M

Marca

Modelo

R$ Situação

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$83,87

Motivo

Classificada

RODRIGUES
BURITICUPU-MA

2022

Proc.
Fls.
Rub.

Lances do item 4
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 83,87

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 80,00

29/06/2022 09:58:14

Negociacao

Mensagens do Item 4
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 4 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4
09:20:26
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM - 4 pelo valor de R$83,87.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 4 negociado no valor de R$ 80,00 pelo fornecedor ID: 6581 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
09:58:14
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
11:36:16
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

D
https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.n6t/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_final_completo_734473733.html
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Mensagens do Item 4
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 4 está encerrada.
16:23:01

p,^PURITtCUPU-MA
2022
FIs.
Rub.

Classificação Final do Item 4
Posição

Licitante

CNPJ

r

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 80,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 5

ID

CNPJ

Fornecedor

95205 ATOS M M

Marca

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$170,17

Motivo

ciassincada

RODRIGUES

Lances do Item 5
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 170,17

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 170,00

29/06/2022 09:58:21

Negociacao

Mensagens do Item 5
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 5 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 5
09:20:26
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para ianpes pelo período de 10
minutos.
09:28:41

https://dv7rs78smlpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_final_completo_734473733.html
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Mensagens do Item 5
Usuário Data/Hora

BURITICUPU-MA
2022

Mensagem

FIs.
Rub.

Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42

Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM - 5 pelo valor de R$170,17.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:55:08
minutos.
Sistema 29/06/2022 ITEM 5 negociado no valor de R$ 170,00 pelo fornecedor ID: 95205 - Data Prop.:
09:58:21
28/06/2022 19:12:28
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor{es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalício.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 5 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 5
Melhor Oferta RS

Posição

Licitante

CNPJ

1°

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 170,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 6

ID

Fornecedor

85186 ATOS MM
RODRIGUES

CNPJ

Marca

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$21,50

Motivo

Classificada

Lances do Item 6
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 21.50

28/06/2022 19:12:28

Classificado

https;//dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44l64/comp!eto_relatorio_ata_ftnal_completo_734473733.html
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Lances do Item 6
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$21,00

29/06/2022 09:58:27

Negociacao

BURITICUPU-MA

Mensagens do Item 6
Usuário Data/Hora

FIs.
Rub.

Mensagem

e»

2022
—

Sistema 29/06/2022 O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 6 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 6
09:20:26
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:28:41
minutos.
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM - 6 pelo valor de R$21,50.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:55:08
minutos.
Sistema 29/06/2022 ITEM 6 negociado no valor de R$ 21,00 pelo fornecedor ID: 85186 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
09:58:27
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 . tendo em
11:36:16
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 6 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 6
Posição

Licitante

CNPJ

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_final_completo_734473733.html
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Classificação Final do Item 6
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
RS 21,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

^ buriticupu-ma

Proc.5Cfc^5on/? 7077
FIs.
Rub.

Propostas Inicias do Item 7

ID

Fornecedor

CNPJ

26052 ATOS M M

Marca

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$217,67

Motivo

Classificada

RODRIGUES

Lances do Item 7
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$217,67

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 215,00

29/06/2022 09:58:50

Negociacao

Mensagens do Item 7
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 7 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 7
09:20:26
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM - 7 pelo valor de R$217,67.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 7 negociado no valor de R$ 215,00 pelo fornecedpr ID: 26052 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
09:58:50
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_final_compieto_734473733.html
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Mensagens do Item 7

^ bijriticupu-ma
FIs.
ProcQC.-o^Ccy^2022
Rub.

Usuário Data/Hora

f

Mensagem

Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalício.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 7 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 7
Posição

Licitante

CNPJ

Melhor Oferta R$

1

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$215,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 8

ID

CNPJ

Fornecedor

63438 ATOS M M

Marca

Proposta
RS Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$304,95

Motivo

Classificada

RODRIGUES

Lances do Item 8
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 304,95

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 300,00

29/06/2022 09:58:56

Negociacao

Mensagens do Item 8
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 8 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 8 será encerrado automaticamente!

ht1ps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatono_atajinal_completo_734473733.htm!
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BURITICUPU-MA
Proc.:?c^^ao-? 2022

Mensagens do Item 8
Usuário Data/Hora

FIs,
Rub.
Mensagem

Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 8
09:20:26
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances peio período de 10
09:28:41
minutos.
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM - 8 pelo valor de R$304,95.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:55:08
minutos.
Sistema 29/06/2022 ITEM 8 negociado no valor de R$ 300,00 pelo fornecedor ID: 63438 - Data Prop.:
09:58:56
28/06/2022 19:12:28
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
11:36:16
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 8 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 8
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 300,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 9

ID

Fornecedor

92945 ATOS M M
RODRIGUES

CNPJ

Marca

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

Proposta
R$ Situação
R$74,78

ht1ps;//dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_finai_compieto_734473733.html
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Classificada
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Lances do Item 3
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 74,78

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 74.00

29/06/2022 09:59:05

Negociacao

BURITiCUPU-MA
Proc.sc2c>
2022
Fis.
Rub. 2

Mensagens do Item 9
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 9 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 9 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 9 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como nao houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 9
09:20:26
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:28:41
minutos.
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM ■ 9 pelo valor de R$74,78.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 9 negociado no valor de R$ 74,00 pelo fornecedor ID: 92945 - Data Prop.;
28/06/2022 19:12:28
09:59:05
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
11:36:16
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editalício.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 9 está encerrada.
16:23:01

t)
Classificação Final do Item 9

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relaiorio_ata_final_completo_734473733.html
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Item 9

CNPJ

Melhor Oferta R$

Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 74,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

BURITICUPU-MA

Proc.XooScio X 2022
FIs._II
7V7

Propostas Inicias do Item 10

R ubTvJ
Proposta

ID

Fornecedor

CNPJ

58766 ATOS M M

Marca

Modelo

R$ Situação

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$90,85

Motivo

Classificada

RODRIGUES

Lances do Item 10
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 90,85

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 90,00

29/06/2022 09:59:11

Negocia cao

Mensagens do Item 10
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 10 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 10 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 10 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
10 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 10 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM ■ 10 pelo valor de R$90,85.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 10 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 10 negociado no valor de R$ 90,00 pelo fornecedorjlD: 58766 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
09:59:11

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/r6ports/pregao/44164/compleTO_relatorio_ata_finaLcompletü_734473733.html
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Mensagens do Item 10
Usuário Data/Hora

Mensagem

^

BURITICUPU-MA

FIs.
Proc.^Sje2^^2022
R ub.

Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10

Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 . tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitaíórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr{s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalício.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 10 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 10
Posição

Licitante

CNPJ

1

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 90,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 11

ID

CNPJ

Fornecedor

81051 ATOS MM
RODRIGUES

Marca

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$81,67

Motivo

Classificada

Lances do Item 11
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 81,67

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 80,00

29/06/2022 09:59:34

Negociacao

Mensagens do Item 11
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 11 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43

https;//dv7rs78smípx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatoho_ata_final_completo_734473733.html
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^

BURÍTICUPU-MA

2022

FIs.

Mensagens do Item 11

RubTITU
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 11 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 11 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
11 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 11 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:28:41
minutos.
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM -11 pelo valor de R$81,67.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 11 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 11 negociado no valor de R$ 80,00 pelo fornecedor ID: 81051 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
09:59:34
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR 0 fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
11:36:16
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 11 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 11
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 80.00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 12

ID

Fornecedor

CNPJ

Marca

Modelo

Proposta
R$ Situação

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_final_completo_734473733.html
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Propostas Inicias do Item 12

ID

Fornecedor

CNPJ

14990 ATOS M M

Marca

buriticupu-ma
L 2022
P roc.
Fis.
Rub.

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 123,34

Motivo

Classificada

RODRIGUES

Lances do Item 12
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 123,34

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 120,00

29/06/2022 09:59:42

Negociacao

Mensagens do Item 12
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 12 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 12 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 12 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
12 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 12 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM -12 pelo valor de R$123,34.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 12 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 12 negociado no valor de R$ 120,00 pelo fornecedor ID: 14990 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
09:59:42
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
11:36:16
vista, que cumpriu os requisitos habilitatóhos exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se m^ifestar.

https://dv7rs78smipx8,cloudfront.net/repofts/pregao/44164/coínp!eto_relaíorio_ata_final_completo_734473733.html
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^

Usuário Data/Hora

BURITICUPU-MA

Proc.
FIs.
Rub.

Mensagens do Item 12

2022

Mensagem

Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 12 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 12
Posição

Licitante

CNPJ

IO

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 120,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 13

ID

CNPJ

Fornecedor

41289 ATOS MM
RODRIGUES

Marca

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$116,30

Motivo

Classificada

Lances do Item 13
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

RS 116,30

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 116,00

29/06/2022 09:59:53

Negociacao

Mensagens do Item 13
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 13 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 13 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 13 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
13 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 13 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_reiatorio_ata_finaLcomplelo_734473733.html
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Mensagens do Item 13
Usuário Data/Hora

BURITICUPU-MA

Mensagem

Proc,2<S2S£íS^2022
FIs. ,
Rub~l
'7

Sistema 29/06/2022 O tempo de negociaçao está encerrado.
09:38:42

Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M IVI RODRIGUES venceu o ITEM -13 pelo valor de R$116,30.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 13 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:55:08
minutos.
Sistema 29/06/2022 ITEM 13 negociado no valor de R$ 116,00 pelo fornecedor ID; 41289 - Data Prop.;
09:59:53
28/06/2022 19:12:28
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR 0 fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer adminlstraiivamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editaücio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 13 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 13
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

1

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

RS 116,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 14

ID

Fornecedor

15293 ATOS MM
RODRIGUES

CNPJ

Marca

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$183,51

Motivo

Classificada

Lances do Item 14
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 183,51

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ht1ps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_aía_.final_coriipieto_734473733.htmi
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Lances do Item 14
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 180.00

29/06/2022 10:00:03

Negociacao

_

buriticupu-ma
2022
FIs,
XS3
R ub.

Mensagens do Item 14
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 14 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 14 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr{s).
09:10:22
Fornecedor{es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 14 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
14 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 14 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM -14 pelo valor de R$183,51.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 14 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 14 negociado no valor de R$ 180,00 pelo fornecedor ID; 15293 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
10:00:03
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR 0 fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
11:36:16
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
15:20:34
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de man/fesfação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 14 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 14
Posição

Licitante

CNPJ

Melhor Oferta R$

20/33
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Classificação Final do item 14
Posição

Licitante

CNPJ

1

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 180,00
BURITICUPU-MA

Proc.3c^Soc>3 2022
Fls.
Rub.

Histórico de propostas, lances e mensagens

-1<Y

Propostas Inicias do Item 15
Proposta
ID

Fornecedor

CNPJ

93815 ATOS MM

Marca

Modelo

R$ Situação

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$212,78

Motivo

ciassincada

RODRIGUES

Lances do Item 15
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$212,78

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 210,00

29/06/2022 10:00:17

Negociacao

Mensagens do item 15
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 15 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 15 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 15 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
15 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 15 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM -15 pelo valor de R$212,78.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 15 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 15 negociado no valor de R$ 210,00 pelo fornecedor ID: 1^3815 - Data Prop.:
10:00:17
28/06/2022 19:12:28
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/comple1o_relatorio_ata_final_completü_734473733.html
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BURITICUPU-MA
Pr0C.3«g<PSo.g>
2022

Mensagens do Item 15
Usuário Data/Hora

M

FIs.
Rub.

Mensagem

Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 15 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 15
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$210,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 16

!D

CNPJ

Fornecedor

63126 ATOS MM

Marca

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$355,28

Motivo

Classificada

RODRIGUES

Lances do Item 16
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 355,28

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 350,00

29/06/2022 10:00:26

Negociacao

Mensagens do Item 16
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 16 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 16 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minj^tos da fase
competitiva o ITEM 16 será encerrado automaticamente!

ht1ps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net'reports/pregao/44164/completo_fe!atorio_ata_firsl_connpieto_734473733.html
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2022

Mensagens do Item 16
Usuário Data/Hora

FIs.
Rub.

Mensagem

Sisiema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos ü2(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
16 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 16 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:28:41
minutos.
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM ■ 16 pelo valor de R$355,28.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 16 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 16 negociado no valor de R$ 350,00 pelo fornecedor ID: 63126 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
10:00:26
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR 0 fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
11:36:16
vista, que cumpriu os requisitos habiiitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
15:20:34
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 16 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 16
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

1°

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 350,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 17

ID

Fornecedor

20862 ATOS M M
RODRIGUES

CNPJ

Marca

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

Proposta
RS Situação
R$163,00

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/repo rls/pregao/44164/completo_re’atorio_dta_finai_ccTipleto_734473733.html

Motivo

Classificada
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Lances do Item 17
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 163,00

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 160,00

29/06/2022 10:00:33

Negociacao

^

Mensagens do Item 17
Usuário Data/Hora

BURITICUPU-MA

Proc.,22eSíCo3 2022
Fls.
Rub.

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 17 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 17 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 17 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
17 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 17 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM -17 pelo valor de R$163,00.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 17 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 17 negociado no valor de R$ 160,00 pelo fornecedor ID: 20862 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
10:00:33
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
11:36:16
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr{s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editalício.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 17 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 17

ht1ps://'cív7rs78smtpx8.cloudfront.net/'reports/pregao/44164/com p!sío_ro!atorio_atci_fira!_cofnpleto_734473733.html
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Pl^lIíPaçàOLfitíí^rfte Item 17

CNPJ

Melhor Oferta R$

Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

r

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 160,00
BURITICUPU-MA

Histórico de propostas, lances e mensagens

Proc.^c^roo-? 2Q22
FIs.
Rub.

Propostas Inicias do Item 18

T

Ü
ID

CNPJ

Fornecedor

40367 ATOS M M

Marca

Proposta
R$ situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 157,25

Motivo

ciassmcada

RODRIGUES

Lances do Item 18
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 157,25

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 155,00

29/06/2022 10:00:39

Negociacao

Mensagens do Item 18
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 18 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 18 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 18 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
18 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 18 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:28:41
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM -18 pelo valor de R$157,25.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 18 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 18 negociado no valor de R$ 155,00 pelo fornecedor ID: 40367 - Data Prop.:
10:00:39
28/06/2022 19:12:28
A
\Q

^1
ht1ps://dv7rs78smtpx8.ctoudfront.net/reports/pfegao/44164/coinp:e-iO_relatono_,ata_firaLcompleto_734473733.html
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Mensagens do Item 18
Usuário Data/Hora

BURfTiCUPU-MA

Mensagem

Proc.'?^^<Too-? 2022
Rub,

Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10

Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor{es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorier esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalício.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 18 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 18
Posição

Licitante

CNPJ

1

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 155,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 19

ID

CNPJ

Fornecedor

9467 ATOS M M

Marca

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 157,25

Motivo

Classificada

RODRIGUES

Lances do Item 19
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 157,25

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 155,00

29/06/2022 10:00:51

Negociacao

Mensagens do Item 19
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 19 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43

hltps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/compleío_relatürio_ata_fina’_compieto_734473733.html
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Mensagens do Item 19
Usuário Data/Hora

BURtTiCUPU-MA

2022
TÁo _

Fls,
Rub.

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 19 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), náo havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 19 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
19 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 19 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:28:41
minutos.
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM -19 pelo valor de R$157,25.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 19 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:55:08
minutos.
Sistema 29/06/2022 ITEM 19 negociado no valor de R$ 155,00 pelo fornecedor ID: 9467 - Data Prop.:
10:00:51
28/06/2022 19:12:28
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:50:37
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 19 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 19
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

1°

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

RS 155,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do item 20
Proposta
ID

Fornecedor

CNPJ

Marca

Modelo

R$ Situaç^

ht1ps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44l64/compleTo_relatorio_ata_final_complelo_7á4473733.html

Motivo
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BURITICUPU-MA
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Proc..*?c;^^V^.? 2022
Fls.

RubTlQ

Propostas Inicias do Item 20
Proposta
ID

CNPJ

Fornecedor

72321 ATOS M M

Marca

Modelo

R$ Situação

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 206,38

Motivo

Classificada

RODRIGUES

Lances do Item 20
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 206,38

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 200,00

29/06/2022 10:00:59

Negociacao

Mensagens do Item 20
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 20 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 20 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor{es), nâo havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 20 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como nâo houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
20 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 20 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:28:41
minutos.
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM - 20 pelo valor de R$206,38.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 20 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 20 negociado no valor de R$ 200,00 pelo fornecedor ID: 72321 - Data Prop.:
10:00:59
28/06/2022 19:12:28
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 . tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de retíirso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

ht1ps://dv7rs78smtpx8.cloudfront,net/reports/pregao/44164/comp!elo„relatono_at£i„fina!_cornpleto_734473733.html
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BURITICUPU-MA

Proc.7o0^ryr>:^ 2022
FIs,

Mensagens do item 20

Rub':in
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema

29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifesiação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalicio.

Sistema

29/06/2022 A disputa do ITEM 20 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 20
Posição

Licitante

CNPJ

1

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 200,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 21
Proposta
ID

CNPJ

Fornecedor

18458 ATOS MM

Marca

Modelo

R$ Situação

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$78,87

Motivo

Classificada

RODRIGUES

Lances do Item 21
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

RS 78,87

28/06/2022 19:12:28

Classificado

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 76,00

29/06/2022 10:01:15

Negociacao

Mensagens do Item 21
Usuário Data/Hora
Sistema

Mensagem

29/06/2022 O ITEM 21 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43

Sistema

29/06/2022 O ITEM 21 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 21 será encerrado automaticamente!

Sistema

29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
21 foi encerrado SEM a prorrogação automática.

Sistema

29/06/2022 O ITEM 21 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 1
09:28:41
minutos.

https://dv7rs78srntpx8.cloudfront.net/repürís/pregao/44164/cornplo1o_relatorio_ ata_finai_completo_734473733.html
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Mensagens do Item 21
Usuário Data/Hora

BURITICUPU-MA

Proc.jr<gg5(eo.1 2022
FIs,
163

Mensagem

R ubTZE

Sistema 29/06/2022 o tempo de negociação está encerrado.
09:38:42

Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M IVI RODRIGUES venceu o ITEM - 21 peio valor de R$78,87.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 21 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:55:08
Sistema 29/06/2022 ITEM 21 negociado no valor de R$ 76,00 pelo fornecedor ID: 18458 - Data Prop.:
10:01:15
28/06/2022 19:12:28
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalicio.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 21 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do item 21
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS MM RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 76,00

Histórico de propostas, iances e mensagens
Propostas inicias do Item 22

ID

Fornecedor

82870 ATOS M M

CNPJ

Marca

Proposta
R$ Situação

Modelo

31282835000105 SERVIÇO SERVIÇO

R$78,87

Motivo

Classificada

RODRIGUES

Lances do Item 22
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 78,87

28/06/2022 19:12:28

Classificado

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_reiator!o_cta_:inai_cümplety_734473733.htm!
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Lances do Item 22
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tjpo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 76,00

29/06/2022 10:01:24

Negociacao

BURITICUPU-MA
Proc-;?<?o-rcdo ^ 2022
Fis.
Rub. L/

Mensagens do Item 22
Usuário Data/Hora

7

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 22 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:09:43
Sistema 29/06/2022 O ITEM 22 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:10:22
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 22 será encerrado automaticamente!
Sistema 29/06/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM
09:20:26
22 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 29/06/2022 O ITEM 22 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:28:41
minutos.
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:38:42
Sistema 29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES venceu o ITEM ● 22 pelo valor de R$78,87.
09:41:36
Sistema 29/06/2022 O ITEM 22 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:55:08
minutos.
Sistema 29/06/2022 ITEM 22 negociado no valor de R$ 76,00 pelo fornecedor ID: 82870 - Data Prop.:
10:01:24
28/06/2022 19:12:28
Sistema 29/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:05:10
Sistema 29/06/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
11:36:16
HABILITAR o fornecedor ATOS M M RODRIGUES -31.282.835/0001-05 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 29/06/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:20:34
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 29/06/2022 Despacho: Pe/a ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:50:37
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalício.
Sistema 29/06/2022 A disputa do ITEM 22 está encerrada.
16:23:01

Classificação Final do Item 22
Posição

Licitante

CNPJ

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/í:ompíeto_r8lyíorio_ata_finai_completo_734473733.html

Melhor Oferta R$
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nzéição do Pregão Eletrônico

Classificação Final do Item 22
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 76,00
BURITICUPU-MA

2022

Mensagens Geral
Usuário

Data/Hora

FIs,

JLS

Mensagem

Pregoeiro 29/06/2022 Bom dia Sr. Licitante iremos nesse momento dar início ao nosso certame
09:00:19
Pregoeiro 29/06/2022 Irei fazer a impressão da proposta inserida no sistema, fazer a anáiise da mesma,
09:00:27
irei deixar o Chat aberto para troca de informações ou tirar alguma dúvida em
relação ao processo, sinta-se desde já notificado
Sistema

29/06/2022 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO
09:00:34

pelo pregoeiro!

Pregoeiro 29/06/2022 Sr. Licitante iremos nesse momento dar início a nossa fase de disputa, sinta-se
09:10:07
desde já notificado
Pregoeiro 29/06/2022 Sr. Licitante iremos nesse momento iniciar a fase de negociação conforme reza o
09:28:23
artigo 38 do decreto 10.024/2019, irei abrir o tempo de 10 minutos para que seja
melhorado os preços, sinta-se desde já notificado
Pregoeiro 29/06/2022 Sr. Licitante irei nesse momento analisar a proposta inicia e os documentos de
09:41:27
habilitação, sinta-se desde já notificado
Pregoeiro 29/06/2022 Sr. Licitante solicito encarecidamente que reveja os preços ofertados, os mesmos
09:55:46
estão iguais ao orçado pela administração, peço que em respeito ao princípio da
economicidade vossa senhoria melhore os preços para que tenhamos um processo
bem mais transparente, sinta-se desde já notificado
Pregoeiro 29/06/2022 Após análise dos documentos da empresa vencedoras informo que a mesma está
11:36:04
HABILITADA por cumprir com todos os itens do editai, sinta-se desde já notificado
Sistema

29/06/2022 Sr(s). Fornecedor{es), o Pregão n° 033/2022 foi SUSPENSO.
11:52:54
Motivo: Pausa para o almoço, retornaremos as 14:00h. . A REABERTURA será no
dia 29/06/2022 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema

29/06/2022 Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão n° 033/2022 foi REABERTO, para continuação do
14:21:44
certame.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 29/06/2022 Boa tarde Srs. Licitantes iremos nesse momento dar continuidade ao nosso certame
14:24:54
Pregoeiro 29/06/2022 Solicito nesse momento no prazo de duas horas o envio da proposta final
14:25:26
readequada em timbre próprio da empresa, sintarn-se desde já todos notificados

hHps://dv7rs78smtpx8.cloudf.'-ont.r.et/reports/pregao/44164/complfeto_rel3torio_ata_final_complelo..7:34473733.html
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Usuário

LfCí ;AN£T - A(ã cis i-.isuii^açao do Pregão Eletrônico

Data/Hora

Proc.2Ê^£o£j2^ 2
í 022
n\ Á/‘\
Rub.JQ.

Mensagem

estará disponível através do módulo Pregoeiro 29/06/2022 O prazo para envio üa proposta
14:25:42
PROPOSTA FINau no rol cie menus da Sala de Disputa, do dia 29/06/2022
14:25:00hs até c dia 29/06/2022 16:25:00hs para o(s)fornecedor(es):
ATOS MM RODRIGUES.
Sistema

29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES acabou de ENVIAR
15:12:08
proposta_final_1656526328.pdf no proposta final.

Sistema

29/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
15:12:24

Sistema

29/06/2022 O prazo de envio da proposta final para o fornecedor ATOS M M RODRIGUES foi
15:19:45
encerrado pelo Pregoeiro(a)!.

Pregoeiro 29/06/2022 Irei nesse momento abrir o prazo para recursos conforme item 11.1 do editai, sinta15:20:11
se desde já notificado
Pregoeiro 29/06/2022 Sr. Licitante finalizamos o certame, nesse momento irei encerrar a sessão e dar
16:22:38
continuidade aos tramites internos finais do processo, logo em breve será enviado
através de e-mail, ato convocatório para assinatura da ata de registro de preços e
contratos, boa tarde

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:23:01 horas do dia 29 de Junho de 2022 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Pedro Franklin de VIterbo
Pregoeiro(a) Oficial

D
Leví do Nascimento Barbosa
Equipe de Apoio

JOSEANE FERREIRA ALMEIDA
Equipe de Apoio

Autenticação: 6487557897EDC3ED22A29C2F53DE81EE

ht1ps://dv7rs78smtpx8.cioudfront.n6t/reports/pregao/44164/compt6lc,_.'’felator;o_ata_fin5l_completo.,734473733.html
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Complementar n® 1

®n!

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2022
PROCESSO LICITATÓRIO
3005003/2022
Às 17:59:03 horas do día 29 de Junho de 2022 reuniram-se no site www.licitanetcom.br, o{a) Pregoeiro(a)
Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os
procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: Registro de Preços para futura
contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação,
higienização e lavagem de veiculos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
Município de Buríticupu/MA..
0(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal n° 10.520/02;
na Lei Complementar n® 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
pelas disposições fixadas no edita! e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.
Reiniciando ós trabalhos o{a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital.
Lances do item 1
Fornééfedòr

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS ÍVf M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 150,00

30/06/2022 16:08:48

Negociacao

Mensagens do Item 1
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 1 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 1 negociado no valor de R$ 150,00 pelo fornecedor ID: 88374 - Data Prop.:
16:08:48
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 1 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do item 1

0

Posição

Licitante

CNPJ

1®

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$

ht1ps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregáo/44164/comp!eto_relatorio_aia_compiementar_completo_479769963.htrnl

R$ 150,00
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2022

Proc.
Fls,

Lances do item 2

RubTE

Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 160,00

30/06/2022 16:09:11

Negociacao

Mensagens do Item 2
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 2 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 2 negociado no valor de R$ 160,00 pelo fornecedor ID: 48591 - Data Prop.:
16:09:11
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 2 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 2
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 160,00

Mensagens do Item 3
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 3 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 3 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 3
Posição

Licitante

CNPJ

Melhor Oferta R$

https;//dv7rs78smtpx8.cloudfrontnet/reports/pregao/44l64/completo_relatono_ata_complementar_completo_479769963.html
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Classificação Final do Item 3

Proc.
FIs.
Rub.

Posição

Licitante

CNPJ

IO

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 50,00

Lances do Item 4
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 50,00

30/06/2022 16:11:28

Negociacao

Mensagens do Item 4
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 4 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 4 negociado no valor de R$ 50,00 pelo fornecedor ID: 6581 - Data Prop.:
16:11:28
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 4 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 4
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 50,00

Lances do Item 5
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 140,00

30/06/2022 16:11:35

Negociacao

Mensagens do Item 5
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 5 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.

ht1ps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/compleío_relatorio_ata_complementar_completo_479769963.htmi
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Proc.
F!s.
Rub.

Mensagens do item 5
Usuário Data/Hora

Mensagem

2022

T

Sistema 30/06/2022 O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 5 negociado no valor de R$ 140,00 pelo fornecedor ID: 95205 - Data Prop.:
16:11:35
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 5 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 5
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 140,00

Lances do Item 6
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 15,00

30/06/2022 16:12:02

Negociacao

Mensagens do Item 6
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 6 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 6 negociado no valor de R$ 15,00 pelo fornecedor ÍD: 85186 - Data Prop.:
16:12:02
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 6 está encerrada.
16:58:58

(1
Classificação Final do Item 6
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$

https;//dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregaü/44164/i;ompletü_reiatono_ata_compl«ímentar_completo_479769963.html

R$ 15,00
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2022
FIs.
Rub.

Lances do Item 7
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 150,00

30/06/2022 16:12:13

Negociacao

Mensagens do Item 7
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 7 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 7 negociado no valor de R$ 150,00 pelo fornecedor ID: 26052 - Data Prop.:
16:12:13
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 7 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 7
Posição

Licitante

CNPJ

1°

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 150,00

Lances do Item 8
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 280,00

30/06/2022 16:12:43

Negociacao

Mensagens do Item 8
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 8 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
minutos.
16:07:54
Sistema 30/06/2022 ITEM 8 negociado no valor de R$ 280,00 pelo fornecedor ID: 63438 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
16:12:43

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_complementar_completo_479769963.html
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Mensagens do Item 8
Usuário Data/Hora

Proc.
Fis,
Rub.

Mensagem

2022

Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 8 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 8
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 280,00

Lances do Item 9
^ Fornecedor
ATOS M M RODRIGUES

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

31.282.835/0001-05

R$ 68,00

30/06/2022 16:12:49

Negociacao

Mensagens do Item 9
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 9 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
minutos.
16:07:54
Sistema 30/06/2022 ITEM 9 negociado no valor de R$ 68,00 pelo fornecedor ID: 92945 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
16:12:49
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 9 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 9
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 68,00

Lances do Item 10
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 68,00

30/06/2022 16:12:55

Negociacao
6/16
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rMA

2022

Fis.
Rub.

Mensagens do Item 10
Usuário Data/Hora

.

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 10 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 10 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 10 negociado no valor de R$ 68,00 pelo fornecedor I D: 58766 - Data Prop.:
16:12:55
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 10 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 10
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

1

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 68,00

Lances do Item 11
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 68,00

30/06/2022 16:13:11

Negociacao

Mensagens do Item 11
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 11 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 11 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
minutos.
16:07:54
Sistema 30/06/2022 ITEM 11 negociado no valor de R$ 68,00 pelo fornecedor iD: 81051 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
16:13:11
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 11 está encerrada.
16:58:58

7/16
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B URITIC

Classificação Final do Item 11

Proc.Too
Fls,_ .
Rub. /VJ

Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

022
Melhor Oferta R$
R$ 68,00

Lances do Item 12
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 110,00

30/06/2022 16:15:38

Negociacao

Mensagens do item 12
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 12 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 12 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
minutos.
16:07:54
Sistema 30/06/2022 ITEM 12 negociado no válor de R$ 110,00 pelo fornecedor ID: 14990 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
16:15:38
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 12 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 12
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

1°

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 110,00

Lances do Item 13
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 100,00

30/06/2022 16:15:45

Negociacao

Mensagens do Item 13
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 13 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.

https://dv7rs78smtpx8.cioudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_complementar_compieto_479769963.html
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buriticupu-wa
Proc. 200^Q03 2022
FIs.
Rub7 O

Mensagens do Item 13
Usuário Data/Hora

32S

Mensagem

Sistema 30/06/2022 O ITEM 13 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 13 negociado no valor de R$ 100,00 pelo fornecedor ID: 41289 - Data Prop.:
16:15:45
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 13 está encerrada.
16:58:58

Classificação Finai do Item 13
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 100,00

Lances do Item 14
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 170,00

30/06/2022 16:15:59

Negociacao

Mensagens do Item 14
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 14 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 14 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
minutos.
16:07:54
Sistema 30/06/2022 ITEM 14 negociado no valor de R$ 170,00 pelo fornecedor ID: 15293 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
16:15:59
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 14 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 14

C\

Posição

Licitante

CNPJ

1°

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_complementar_completo_479769963.htm!
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LICITANET - Ala de Realização do Pregão Eletrônico Complementar nBtJRITICUPLUMA

2022
Lances do Item 15

Rub7 M)
#

Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 190,00

30/06/2022 16:16:06

Tipo
Negociacao

Mensagens do Item 15
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 15 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 15 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
minutos.
16:07:54
Sistema 30/06/2022 ITEM 15 negociado no valor de R$ 190,00 pelo fornecedor ID; 93815 - Data Prop.:
16:16:06
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 15 está encerrada.
16:58:58

Classificação Finai do Item 15
Posição

Licitante

CNPJ

Melhor Oferta R$

1°

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 190,00

Lances do item 16
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Oata/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 340.00

30/06/2022 16:16:14

Negociacao

Mensagens do Item 16
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 16 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 16 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
minutos.
16:07:54
Sistema

30/06/2022 ITEM 16 negociado no valor de R$ 340,00 pelo forneced^or ID: 63126 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
16:16:14
\

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_complementar_completo_479769963.html
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LICITANET ● Ala de Realização do Pregão Eletrônico Corrplementar n® 1

Mensagens do Item 16
BURITICUPU-

Usuário Data/Hora

Proc.
FIs.
Rub.

Mensagem

2022

Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 16 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 16
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 340.00

Lances do Item 17
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 150,00

30/06/2022 16:16:21

Negociacao

Mensagens do Item 17
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 17 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 17 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
minutos.
16:07:54
Sistema 30/06/2022 ITEM 17 negociado no valor de R$ 150,00 pelo fornecedor ID: 20862 - Data Prop.:
28/06/2022 19:12:28
16:16:21
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 17 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 17
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 150,00

h

Lances do Item 18
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 150,00

30/06/2022 16:16:31

Negociacao

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44l64/completo_relatorio_aia_complementar_completo_479769963.html
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LICITANET - Aia de Realização do Pregão Eletrônico Complementar n° 1
B

Mensagens do Item 18
Usuário Data/Hora

A

Proc.
FIs.
Rub.

2022

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 18 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 18 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 18 negociado no valor de R$ 150,00 pelo fornecedor ID; 40367 - Data Prop.:
16:16:31
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa dq ITEM 18 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 18
Posição

Licitante

CNPJ

1°

ATOS MM RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 150,00

Lances do Item 19
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 150,00

30/06/2022 16:16:38

Negociacao

Mensagens do Item 19
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 19 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 19 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
minutos.
16:07:54
Sistema 30/06/2022 ITEM 19 negociado no valor de R$ 150,00 pelo fornecedor ID: 9467 - Data Prop.:
16:16:38
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
\

Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 19 está encerrada.
16:58:58
A

[y
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LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico Complementar n° 1

BL
Proc.Fls.
Rub.

Classificação Final do Item 19
Posição

Licitante

CNPJ

IO

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

ITICUPUaMA

2022

Ihor Oferta R$
R$ 150,00

Lances do item 20
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 195,00

30/06/2022 16:16:48

Negociacao

Mensagens do Item 20
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 20 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 20 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 20 negociado no valor de R$ 195,00 pelo fornecedor ID: 72321 - Data Prop.:
16:16:48
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 20 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 20
Posição

Licitante

CNPJ

1

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 195,00

Lances do Item 21
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 65,00

30/06/2022 16:17:05

Negociacao

Mensagens do Item 21
Usuário

Data/Hora

Sistema

29/06/2022 O ITEM 21 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo en{| vista a pratica do valor
real de mercado.

Mensagem

J
https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_complementar_compl6tü_479769963.html
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LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico Complementar n“ 1
B URI

Proc.
Fis.
Rub.

Mensagens do Item 21
Usuário

Data/Hora

Sistema

30/06/2022 O ITEM 21 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.

Sistema

30/06/2022 ITEM 21 negociado no valor de R$ 65,00 pelo fornecedor ID: 18458 - Data Prop.:
16:17:05
28/06/2022 19:12:28

Mensagem

Fornecedor 30/06/2022 Boa tarde Sr. Pregoeiro
18458
16:18:01
Fornecedor 30/06/2022 Sr. Pregoeiro, chegamos ao nosso preço final.
16:19:24

18458

Sistema

30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54

Sistema

30/06/2022 A disputa do ITEM 21 está encerrada.
16:58:58

Classificação Final do Item 21
Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 65,00

Lances do Item 22
Fornecedor

CNPJ

Valor Lance R$

Data/Hora

Tipo

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

R$ 65.00

30/06/2022 16:17:10

Negociacao

Mensagens do item 22
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 29/06/2022 O ITEM 22 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo:
17:59:03
Renegociação dos preços com o licitante tendo em vista a pratica do valor real
de mercado.
Sistema 30/06/2022 O ITEM 22 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15
16:07:54
minutos.
Sistema 30/06/2022 ITEM 22 negociado no valor de R$ 65,00 pelo fornecedor ID: 82870 - Data Prop.;
16:17:10
28/06/2022 19:12:28
Sistema 30/06/2022 O tempo de negociação está encerrado.
16:22:54
Sistema 30/06/2022 A disputa do ITEM 22 está encerrada.
16:58:58

D
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Classificação Final do Item 22

2022
Rub.

Posição

Licitante

CNPJ

10

ATOS M M RODRIGUES

31.282.835/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 65,00

Mensagens Gera!
Usuário

Data/Hora

Sistema

29/06/2022 RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS
18:03:53

Mensagem

Sr(s). Fornecedor(es),
Sr. Licitante venho através deste informar que iremos fazer uma nova renegociação de todos
os itens, tendo em vista a pratica do valor real de mercado, a renegociação acontecerá dia 30
de junho de 2022 as 10:00h, sinía-sc desdcjá notificado.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema

30/06/2022 RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS
13:53:23
Sr(s). Fornecedor(es),
Sr. Licitante venho atra\ és deste informar que iremos fazer uma nova renegociação de todos
os itens, tendo em \ ista a pratica do valor real dc mercado, a renegociação acontecerá dia 30
de Junho de 2022 as 16:00h devido a não realização da reabertura da sessão as I0:00h. do
mesmo dia. sinta-se desde já notificado
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema

30/06/2022 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO
16:17:41
pelo pregoeiro!

Pregoeiro 30/06/2022 Solicito nesse momento no prazo de duas horas o envio da proposta final em timbre
16:28:56
próprio readequada em valores atualizados após a fase de negociação da empresa,
sintam-se desde já todos notificados
Pregoeiro 30/06/2022 O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo 16:29:14
PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/06/2022
16:29:00hs até o dia 30/06/2022 18:29:00hs para o(s)fornecedor(es):
ATOS M M RODRIGUES.
Sistema

30/06/2022 O fornecedor ATOS M M RODRIGUES acabou de ENVIAR
16:51:56
proposta_de_pre_os_.final_1656618715.pdf no proposta final.

Pregoeiro 30/06/2022 Sr. Licitante finalizamos o certame, nesse momento irei encerrar a sessão e dar
16:58:12
continuidade aos tramites internos finais do processo, logo em breve será enviado
através de e-mail, ato convocatório para assinatura da ata de registro de preços e
contratos, boa tarde
Sistema

30/06/2022 O prazo de envio da proposta final para o fornecedor ATOS M M RODRIGUES foi
16:58:50
encerrado pelo Pregoeiro(a)!.

0
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:58:58 horas do dia 30 de Junho de 2022 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregooiro(a).
ht1ps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/44164/completo_relatorio_ata_complememar_completo_479769963.html
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B
Proc
Fls.
Rub.

ITICUPU-MA
2022

Pedro Frankiin de Viterbo
Pregoeiro(a) Oficia!

Levi do Nascimento Barbosa
Equipe de Apoio

JOSEANE FERREIRA ALMEIDA
Equipe de Apoio

Autenticação: 6487557897EDC3ED22A29C2F53DE81EE
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Proc.
Blj|^TiQgPU-^A 022
FIs.
Rub^

r

r

i

À

k.

f^ESRONSAB^UOAOE E CíUAUOAOB
fQ^ C981 9S251-798a
PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADOS
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LURITICUPÜ

MA.

PREGÃO ELETRÔNICO N= 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N*" 3005003/2022
EMPRESA: 'ATOS

MOREIRA

nc. CMPJ: 31.282.835/0001-05
● 65.393
Isa i a s C
lOC Ba 3 L L'c ; Vi

Endereço: ?.ua qjdiLel r
Buri cupu
000' - Município

I a oa
3 de Reg.iGtr'0 de Preço.s
ome do . spcnsáve I peaa assina
Atos Murilo
Moreira
Com ''atos
Adrr.i n i51r a L i vos,
040.198.183-5
5
CPF:
er;prersa
;
p
r
i
e
t
á
r
i.
D)
da
Rodrigues

d

s.ipracitàaa .
A PROPOSTA- APRESENTADA P.ARA ?A

R DO PREGÃO ELETRÔNICO N*^
033/2022, FOI ELÃBORACA DS MANEIR: INDEPENDENTE PARA P.ARTICIFAR
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2022.
OBvJETO: Registro de Preços para :u;ura contrafação de empresa
C*
ccnservacac.
em limpe
especializada na prestação de
r; i gien j cação e lavagem, de veicur.o, p'ir.a atender as necessidades
das Secretaria.s Municipais do Mu.ti. ; p i o de Bur 11 i.cupu/MA.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS;

ítem ^I

1

DESCRIÇÃO

UNID.

Lavagem de veículo tipo caminhão.
Ducha com aplicação de produto
: limpeza da parte externa e aspirar ; Serviço
parte interna, secar e passar pretinhc
nos pneus e encerar a lataria.

QUANT.

355

V. TOTAL

V. UNIT.

RS 150,00 : RS

53.250,00

● Lavagem de veículo tipo caminhão
compactador. Limpeza geral com;
2

I lubrificação -limpeza da parte externa
e limpeza da parte interna, limpeza de

Serviço

60

R$ 160,00

R$

9.600,00 i

I painéis e outras partes da parte
I interna do veículo de forma detalhada,'
e lubrificar.

Rua quartel n“ 100 Bairro: Viia Isaias CEP: 65.393-000 - Município
— Buriticupu — MA. l elefone (98)98251-7984
V

'Á
‘ ■ ● ifc-i

>>
t f.

KBSRONSABFUfOAOfí fE auALJOAOe
C981 982â1-798a
: Lavagem de veículo tipo de passeio
: com 4 (quatro) portas. Ducha com .
; aplicação de produto - limpeza da:
Serviço
: parte externa e aspirar parte interna, ;

640

RS

50,00 : R$ 32.000,00 j

4

' Lavagem de veiculo tipo fiat strada j
tipo (ambulância).
Ducha
com;
aplicação de produto - limpeza da ●
Serviço
parte externa e aspirar parle interna. ;
secar e passar pretinho nos pneus e ’
encerar a lataria.

110

R$

50,00 I RS

5.500,00

5

Lavagem de veiculo tipo micro ônibus. :
Ducha com aplicação de produto limpeza da parte externa e aspirar Serviço
parte interna, secar e passar pretinho
nos pneus e encerar a lataria.

120

■ RS 140,00 ; R$

16.800,00

6

Lavagem de veiculo tipo motocicleta.
|
Ducha simples - limpeza detalhada da
j Serviço i
parte externa, seca, passar pretinho !
nos pneus.

260

RS

RS

3.900.00

160

RS 150,00 i R$

24.000,00

3

: secar e passar pretinho nos pneus e|
encerar a lataria.
●

7

Lavagem de veículo tipo ônibus. Ducha ;
com aplicação de produto-iimpeza da ;
. parte externa e aspirar parte interna, i Serviço
.secar e passar pretinho nos pneus e:
encerar a lataria.

15,00

4.

8

i Lavagem de máquina tipo Patrol.
Limpeza geral com lubrificação limpeza da parte externa e limpeza da
parte interna, limpeza de painéis e. Serviço
outras partes da parte interna do:
, veículo de forma detalhada, e;
í lubrificar.
i

70

; R$ 280,00 , R$ 19.600,00

9

Lavagem de veículo renaut tipo Van:
(Ambulância). Ducha com aplicação de
' produto ~ limpeza da parte externa e ; Serviço
aspirar parte interna, secar e passar;
pretinho nos pneus e encerar a lataria, ^

60

i RS

68.00 ! RS

4.080,00 ;

tP

//
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10

Lavagem de veiculo tipo van sprinter, ^
Ducha com aplicação de produto
limpeza da parte externa e aspirar i Serviço
parte interna, secar e passar pretinho ;
nos pneus e encerar a lataria.

120

RS

68,00

R$

8.160,00

11

Lavagem de veículo tipo van sprinter
(Ambulância). Ducha com aplicação de
produto - limpeza da parte externa e i Serviço
aspirar parte interna, secar e passar'
■ pretinho nos pneus e encerar a lataria. j

120

R$

68,00

R$

8.160,00

160

R$ 110,00 ^ R$

30

; R$ 100,00 ; R$

3.000,00

20

I R$ 170,00 ! R$

3.400,00

Lavagem de máquina tipo trator. |
Limpeza gerai com lubrificação -;
: limpeza da parte externa e limpeza da :
12

Í3

: parte interna, limpeza de painéis e Serviço
outras partes da parte interna do
veíçulo de forma detalhada, e í
lubrificar.
Lavagem de máquina tipo BOB CAT.
Limpeza geral com lubrificação 1 limpeza da parte externa e limpeza da |
; parte interna, limpeza de painéis e | Serviço
'outras partes da parte interna do'
. veículo de forma detalhada, e :

17.600,00 ;

, lubrificar.

14

tipo
Lavagem
de
máquina
RETROESCAVADEIRA. Limpeza geral
com lubrificação
limpeza da parte
externa e limpeza da parte interna,

■;

i
|
; Serviço

limpeza de painéis e outras partes da :
parte interna do veículo de forma ^
detalhada, e lubrificar.
|

15

. Lavagem de máquina tipo Máquina;
tipo PÁ CARREGADEIRA. Limpeza gerai i
com lubrificação - limpeza da parte
'externa e Ürripeza da parte interna. Serviço

80

RS 190,00

RS

15.200,00

limpeza de painéis e outras partes da
parte interna do veículo de forma ^
detalhada, e lubrificar.

Rua quartel n" 100 Bairro: Vila ísaias CEP: 65.393-000 - Municíp^
- Buriticupu [VIA. Telefone (98) 98251-7984
(y

'/
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; Lavagem

16

17

18

19

de máquina TRATOR DE'

i ESTEIRA.
Limpeza
geral
com'
|
lubrificação -limpeza da parte externa
● e limpeza da parte interna, limpeza de Serviço ;
painéis e outras partes da parte
,
interna do veículo de forma detalhada, ●
i
’ e lubrificar.
I
Lavagem de máquina tipo Trator de i
1 Pneus
4X4. Limpeza geral com:
|
. lubrificação -limpeza da parte externa
;
, e limpeza da parte interna, limpeza de ; Serviço |
: painéis e outras partes da parte
interna do veículo de forma detalhada, .
e lubrificar.

15

R$ 340,00

R$

5.100,00 '

20

; RS 150,00

RS

3.000,00

Lavagem de veículo tipo caminhão
bascuíante truck. Limpeza geral com !
lubrificação - limpeza da parte externa ●
e limpeza da parte interna, limpeza de ; Serviço
painéis e outras partes da parte i
interna do veículo de forma detalhada,
e lubrificar.

200

i Lavagem de veiculo tipo CAMINHÃO
' PIPA. Limpeza geral com lubrificação , limpeza da parte externa e limpeza da
parte interna, limpeza de painéis e; Serviço
outras partes da parte interna do;
veículo de forma detalhada, e!

30

RS 150,00 i RS

4.500,00

30

RS 195,00

RS

5.850,00

R$

18.980,00

RS 150,00

R$ 30.000,00

lubrificar.
Lavagem de máquina
compactador. Limpeza
20

21

tipo ROLO ^
geral com;

lubrificação - limpeza da parte externa j
e limpeza da parte interna, limpeza de| Serviço
painéis e outras partes da parte;
interna do veículo de forma detalhada.|
e lubrificar.
i
' Lavagem de veículo tipo caminhonete.|
Ducha com aplicação de produto -i
1 limpeza da parte externa e aspirar : Serviço
. parte interna, secar e passar pretinho ;
nos pneus e encerar a lataria.

292

i RS

65,00

Rua quartel n‘* 100 Bairro: Vila Isaias CEP: 65.393-000 - Município
Buriticupu MA.Telefone (98)98251-7984

D

1

9

H!ESf='nNS/\e^ftJC^^OF. F aUALJC^AOF
[981 98251-7984

22

: Lavagem de veiculo tipo caminhonete, ;
Ducha com aplicação de produto - í
Mimpeza da parte externa e aspirar; Serviço
: parte interna, secar e passar pretinho ,
: nos pneus e encerar a lataria.

/● i;
,00
Viiior Tctal da Proposea
e oil.o reais .setecenLor- e cinqi.en". .-í) .
Proposta Válida cor GO

(se

Dados Bancário da empresa:
ConLa Corrente: n° 24, '; 09 -

;í)

878

, RS

65,00

R$

57.070,00 j

(trezent-Ofi e quaier.tõ

dias.
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PREGÃO ELETRÔNICO N® 033/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 3005003/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

0{a) Pregoeiro do(a) MUNICÍPIO DE BURITlCUPU/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO
033/2022 referente à Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos
para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA., que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto n® 10.024/2019, o
objeto do certame a(s) empresa(s);
Fornecedor; ATOS M M RODRIGUES - 31.282.835/0001-05

Item

1

2

Quant.

Un

355 00 ● Serviço

60,00

Serviço

Unitário

Total

Unitário

Marca

Modelo

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Total Orçado

L-.
de veictJo tipo caminhão. Ducha com
c.,'1 : ‘ju de produto - limpeza da parto extema
e aspirar parte interna, secar e passar pretinho
nos pneus e encerar a talaria.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 150,00

RS 53.250,00

RS 163,25

R$ 57.953.75

8,12“/.

RS 13.25

Lavagem de veiculo tipo caminhão compactador.
Limpeza geral com lubrificação - limpe/a da

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 160,00

RS 9.600.00

RS 198,33

RS 11.899,30

19,33“^

RS 38,33

Lavagem de veiculo tipo de passeio com 4
(gualro) portas. Ducha com aplicaçao de produto
- limpeza da parle extema e aspirar parte
interna, secar e passar pretinho nus pneus e
encerar a lataria.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 50,00

R$ 32-000,00

RS 52,17

R$ 33,388,80

4,16%

R$ 2,17

Lavagem de vcicirio tipo fiat strada tipo
(ambulância). Ducha com aplicação de produto limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataha.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 50,00

RS 5.500,00

RS 83,87

RS 9.225.70

40,38%

RS 33.87

Lavagem de veículo tipo micro ônibus. Ducha
com aplicação de produto - limpeza da parte
extema e aspirar parle ínlerna, secar e passar
pretinho nos prteus e encerar a latana.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 140.00

RS 16-800,00

RS 170.17

R$20.420.40

17,73%

RS 30.17

Lavagem de veiculo tipo motocicleta. Ducha
simpies - limpeza detalhada da parte externa,

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 15,00

RS 3.900,00

RS 21,50

RS 5.590.00

30.23%

R$ 6,50

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 150,00

R$ 24.000.00

R$217.67

R$34.827,20

31,09%

RS 67.67

Descrição

Econ.

%

Econ. RS

parle extema e limpeza da parte interna, limpeza
de painéis c outras partes da parte interna do
veiculo de forma detalhada, e lubnficar.

2

640,00

Serviço

^

110,00

Serviço

g

120.00

Serviço

g

260,00

Serviço

seca, passar pretinho rws pneus.
160,00

Serviço

Lavagem de veículo l<po ônibus. Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte extema
e aspirar parte interna, secar e passar pretinho
nos pneus e encerar a lataria.

70,00

Serviço

Lavagem de máquina tipo Palro). Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da pane externa c
limpeza da parle Interna, limpeza de painéis e
outras partes da parte interna do veículo de
forma detalhada, e lubrificar.

SERVtÇO

SERVIÇO

RS 280,00

RS 19.600.00

RS 304,95

R$21.346,50

8.18“*

RS 24,96

8

60,00

Serviço

Lavagem
de veiculo renaul lipo Van
(Ambulância). Ducha com aplicação de produto limpeza da parte externa e aspirar pane interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar a
lataria.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 68,00

RS 4.080,00

RS 74,78

RS 4.486,80

9,07%

R$6.78

9

120,00

Serviço

Lavagem de veiculo tipo van sprinter. Ducha com
afrficação de produto - limpoza da parte cxicma
e aspirar parte Interna, secar e passar pretinho
nos pneus e encerar a lataria.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 68,00

RS 8.160.00

RS 90.85

R$ 10.902.00

25.15%

RS 22,85

10

120.00

Serviço

Lavagem dc veiculo tipo van sprinter
(Ambulância) Ducha com aplicação de produlo limpeza da parte externa e aspirar parte interna,
secar e passar pretinho nos pneus e encerar g
lataria.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 68.00

RS 8.160.00

RS 81,67

RS 9.800,40

16,74%

RS 13.67

11

12

160.00

Serviço

Lavagem de máquina tipo tralur. Limpeza geral
com lubrificação - limpeza da parte externa e
limpeza da parle interna, limpeza de painéis e
outras partes da parle interna do veiculo de
forma detalhada, e lubrificar.

SERVIÇO

SERVIÇO

R5 13.34

Item

13

Quant.
30.00

Un
Serviço

uniiano

loiai

umcano

Marca

Modelo

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Total Orçado

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 100,00

RS 3.000.00

RS 116,30

RS 3.489,00

14,02“/r

RS 16.30

de
Lavagem
máquiria
tipo
RETROESCAVADEIRA Limpeza geral com
lubrificação - limpeza da parle externa c limpeza
da parte interna, limpeza de painéis e outras
partes da parte interna do veiculo de forma
detalhada, e lubrificar.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 170,00

RS 3.400.00

R$ 183,51

RS 3.670,20

7 36%

RS 13.51

Descrição
Lavagem de máquina tipo B08 CAT. Limpeza
geral com lubrificação - limpeza da parte oxtema

econ.

%

Econ. R$

e limpeza da parte interna, limpeza de pairreis e
outras partes da parte interna do veiculo de
forma detalhada, e lubnlicar.
14

20,00

Serviço

Proc.
FIs.
Rub,
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15

80,00

Serviço

Lavagem de máquina tipo Máquina upo PÂ
com
CARREGADEIRA.
Limpeza
geral
lubrificação - limpeza da parto externa e limpeza
da parte interna, limpeza de painéis e outras
partes da parte interna do veiculo do forma
detalhada, e lubrificar.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 190.00

R$ 15.200,00

RS 212,78

R$ 17.022,40

10,71%

RS 22,78

16

15,00

Serviço

Lavagem da máquina TRATOR DE ESTEIRA.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da
parte externa e limpeza da parte interna, fimpeza
de painéis e outras partes da parte mtenia do
veiculo dc forma detalhada, e lubrificar.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 340,00

RS 5.100.00

RS 355,28

RS 5.329.20

4,30%

RS 15.28

17

20,00

Serviço

Lavagem de máquina tipo Trator de Pneus, 4X4.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da
parte externa e limpeza da parte interna, limpeza
dc painéis e outras partes da parte interna do
veículo de forma detalhada, e lubrificar,

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 150,00

RS 3.000,00

RS 163.00

RS 3.260,00

7.96%

RS 13,00

lo

200,00

Sen/iço

Lavagem de veiculo tipo caminhão basculante
truck. Limpeza geral com lubrificação - limpeza

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 150,00

RS 30.000,00

RS 167.25

RS 31.450,00

4,615;

R$ 7,25

da parle externa e limpeza da parle interna,
lirrpeza de painéis e outras partes da parte
intcma do veículo dc forma detalhada, e
lubrificar.

19

30,00

Serviço

Lavagem de veiculo tipo CAMINHÃO PIPA.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da
parte externa e limpeza da parle interna, limpeza
de painéis e outras partes da parte interna do
veículo de forma detalhada, elubnficar.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 150,00

R$4.500.00

RS 157.25

RS 4.717,50

4,61%

RS 7.25

20

30,CO

Serviço

Lavagem de máquina tipo ROLO compactador.
Limpeza geral com lubrificação - limpeza da
parte externa o limpeza da parte interna, limpeza
de pamóis e outras partes da parte interna do
veiculo de forma detalhada, e lubnficar.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 195,00

RS 5.850,00

RS 206,38

RS 6.191,40

5,515

RS 11,38

21

292,00

Serviço

Lavagem de veiculo tipo caminhonete. Ducha
com aplicação de proouto - limpeza da pane
externa e aspirar parle interna, secar e passar
pretirho nos pneus e encerar a i.ataria.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 65.00

RS 18.980,00

RS 78,87

RS 23.030.04

17,59%

RS 13,87

878,00

Serviço

Lavagem de veículo tipo caminhonete. Ducha
com aplicação de produto - limpeza da parte
externa e aspirar parle interna, secar e passar
prctinho nos pneus c encerar a lata ria.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 65,00

R$ 57,070.00

RS 78,87

R$69.247,86

17,59%

RS 13,87

Z2.

Subtotal

Subtotal

Adjudicado:
RS

Orçado;
RS

348.750,00

406.983,35

14,31%

R$
58.233,35

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia RS

RS 348.750,00

R$ 406.983,35

14,31%

58.233,35

Bm+tic

u - Maranhão, 30 de Junho de 20

PEDRO FRANKLIN
PREGOEIRO

B
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ESTADO DO MARA SHÂO
PREFEITVIt í MüMICIPAL DE fíURITlCVPU/MA
CNPJ
Ül.612.525/(l00l-4{)
Rua São Raimundo, ii" 01. CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2022
Tomo público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2022, do tipo menor preço
por item. visando o Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na
prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos para
atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, cujo
objeto foi adjudicado a empresa: ATOS M M RODRIGUES inscrita no CNPJ:
31.282.835/0001-05, com sede na Rua quartel, n" 100, Bairro Vila Isaias, CEP 65.393-000,
Buriticupu - MA. e-mail atosmurilout.hotrnaii.com. vencedora do certame no valor total de
R$ 348.750,00 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), nos termos
da Lei n" 10.520. de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n“ 10.024. de 20 de setembro de
2019. Decretos Municipais n*' 004/2021 e n" 007/2021, Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006. aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993. O
Pregociro informa ainda, que os autos do Processo se encontram com vistas franqueadas aos
interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente.

Buriticupu/MA, em 30 de junho de 2022.

i
Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 004/2022

büritiçupu^ma
Proc.
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ESTADO DO MARASHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N‘’(n.612.525/Üü01-40
Rua São Raimundo, n" 01, CF.P: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

A Assessoria Jurídica do Município de Buriticupu- MA
Prefeitura Municipal de Buriticupu- MA

Senhor Assessor,

Encaminho em anexo os autos do Processo administrativo
rente ao Pregão Eletrônico de

3005003/2022. refe

033^2022, do tipo menor preço por item, tendo como objeto

a Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de servi
ços em limpeza, conservação, higienizaçào e lavagem de veículos para atender as necessida
des das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, para a devida aprovação des
te setor, com o disposto na 1Ü.52Ü/2002. regulamentada pelo Decreto Municipal n" 004/2021,
Decreto Municipal n® 007/2021, Lei Complementar n° 123/2006 e alterações dadas pela Lei
Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar n” 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal n'’ 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de
estima e consideração.

Buriticupu - MA,01 de julho dc 2022.

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 004/2022
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ESTADO DO MARAMIÃO
PREFEITI RA StVMCIPAL DE RL RITICVPU/MA
CMM N"(H.612.525/0001-40
Ruii São Raimundo, n"(II, CEP: 65.393-OOÜ, Centro - Buriticupu/MA

PARECER TURIDICO CONCLUSIVO
AO
Sr. PEDRO FRANKLIN DE VITERBO
PREGOEIRO MUNICIPAL

MODALIDADE: Pregào Eletrônico n' 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 3005003/2022
ORIGEM; Pregociro Municipal
ASSENTO: Kmissào de Parecer Conclusivo do Pregão
eletrônico n" 033/2022 - com objeto o Registro de Preços
para

futura

contratação

de

empresa

especializada

na

prestação de ser\dços em limpeza, conservação, higienização
c lavagem de veículos para atender as necessidades das
Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA.

I-RELATÓRIO
tf)^
oe u
tf) 3

Por força da Lei N° 10.520/02, pelo Decreto Municipal n 004/2021, Decreto tv
Municipal 007/2021, pela Lei 8.666/93 e posteriores alterações, vieram a esta y^ssessoria Jurídica os
autos do processo licitatôrio em destaque para fins de análise e emissão de parecer conclusivo.

c

<:s
2 0 lí
«w

CD

< ».*0

^

10?

(3 presente processo licitatôrio lem coitk.' -.^bjero o Registro de Preços para íutura
contratação dc empresa especializada na prestação dc seiviços cm limpeza, consert^ação, higienização e
lavagem de veículos para :atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município dc
Buriticupu/MA, pelo tipo menor preço por itcm, nos termos constantes do edital dc licitação na
modalidade dc Pregão Eletrônico.

ATOS M M
Em processo dc julgamento, foi vencedora desta licitação a empresa
O
RODRIGUES inscrita no CNPJ: 31.282.835/0001-05, com sede na Rua quartel, n 100, Bairro Vila
Isaias, CEP 65.393-000, Buríticupu — MA, e-mail ;íJx imiriioúéljotmail.com. vencedora do certame no
valor total dc R$ 348.750,00 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais),
considerando que o critério dc julgamento determinado foi do tipo hienor Preço poi Item, à qual foi
adjudicado o objeto licitado, cm 30 de junho dc 2022.
Apreciando o resultado do certame, o pregociro municipal, realizou a adjudicação dos
Itens licitados, efetuou o resultado de julgamento da licitação e encaminhou o aludido procedimento
para esta Assessoria Jurídica do Município para manifestação.
Eiis síntese breve, passcmc>.‘^ à análise.

P.^ginn 1 dc 2
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURÍTICUPU/MA
CNP.I N" 01.6I2.525/O0OI-40
Rua São Raimundo, n" 01. CEP: 65.393-ÜOO, Centro - Buriticupu/MA

II-ANÁLISE JURÍDICA
Primciramcnce, cumpre destacar que o edital de abertura da licitação foi devidamente
analisado pela assessoria jurídica, a teor do que prescreve o artigo 38, parágrafo único, da Lei n°
8.666/93 e a Lei n° 10.520/02, tendo o mesmo sido considerado em adequação com a legislação Pátria.
Após essa fase, seguiu-se as fases contidas na Lei n" 8.666/93 e na Lei n° 10.520/02,
referente à habilitação da empresa licitante, o julgamento da proposta, a adjudicação e o julgamento do
resultado para a posterior contratação da licitante vencedora para a execução do objeto licitado.

III-CONCLUSÂO

Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo cm vista a conformidade do Pregão
Kletrònico n 033/2022 com a Lei que o rege, OPINO pelo prosseguimento do feito, ressalvado o
juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos c financeiros, que escapam à
análise jurídica desta Assessoria Jurídica.
imeaminhem-se os autos ao Pregoeiro Municipal para conhecimento e adoção das
providencias cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do
processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observ^ãncia às
normas legais de regência.
SMj. É o parecer, remeto à apreciação do órgão soiicitante para análise c deliberação.

Buriticupu/MA,01 de julho de 2022.

THAUSER

08
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ESTADO DO MARA^llAO
PREFEnORA SÍUMCiPAL DE BIRITICUPU/MA Ruh
CNPJ \‘ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01. CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA

DESPACHO PARA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N” 033/2022

Ao Senhor
Afonso Barros Batista
Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesas
Submetemos a elevada consideração de Vossa Senhoria o resultado do julgamento
do Pregão Eletrônico n° 033/2022, objetivando o Registro de Preços para Ritura contratação de
empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem
de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de
Burilicupu/MA.
Abalizado na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme Ata da Sessão,
solicitamos a Vossa Senhoria a HOMOLOGAÇÃO do resultado desta licitação a licitante
a
vencedora, conforme descrição abaixo, por ter sido avaliada e julgada corno vantajosa para
Administração.

É empresa vencedora desta licitação; ATOS M M RODRIGLES inscrita no
CNPJ: 31.282.835/0001-05, com sede na Rua quartel. n’ 100, Bairro Vila Isaias, CEP
)smunlo/í^;hoimail.com. vencedora do ceitame no valor
MA, e-mail
65.393-000, Buriticupu
■i!.'

total de RS 348.750,00 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais).

Buriticupu/MA, em 04 de julho de 2022.

Pedro Frankiin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 004/2022

Página 1 de 1

'J/.VIA
LICITANÊT
K fMÒ» ikfTcirsiucir ●.

- íletronic:

f'.".

'J.ÍZI2Q22

UCITATOR5-: -006003/2022

PRO(..

XiO DE HOWiOL.: >ACAO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais. o{aj Homotogador HOMOLOGA nos termos do inciso V! do An. 13 do Decreto n°
10.024/2019. 0 resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é Registro de Preços pora fu.t.ra contratação de empresa especializada na prestação de serviços em
limpeza, conservação, fi/g/en/zaçôo e lavagem de veículos para atenderas necess’dades das Secretaiias Muniçipa-s uo Município de 8uríticupu/MA
Fornecedor: ATOS M M RODRIGUES ■ 31.282.835/0001-05
Unitário

Total

Unitário

Econ.

Economia

Marca

Modelo

.Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Total Orçado

%

RS

Lavagem de veiculo tipo caminháu Ducha corn
aplicação de produto - limpeza Ja pate e>derna c
aspirar parte mterna, secar e passar jfetnho nos
pneus e encerar a latara.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 150 00

RI 53.250.00

RS 163.25

RS 57 953.75

812

RS 13,25

Serviço

Lavagem de veiculo tipo caminiiâo ccmpactador.
L mpeza geral com lubnficaçãc ● linineza da pane
externa e limpeza da parte Interii i limpeza de
pameis e outras partes da parte iiilerna do veiculo
deforma detalhada e lubrificar.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 160 00

RS &.600 00

RS 198.33

RS 11 899 80

19 33

RS 38 33

640,00

Serviço

Lavagem de veiculo tipo de psiseio corr 4
(quatro) po'ias. Ducha com aplicaç^io de produto
-limpeza da parte nxlema e a.sp-rai parte interna
secar e passar preiinho nos preu. e encerar e
iatar a

SER\ IÇQ

r SERVIÇO

RS 5C [;r

RS 32,000.00

17

RS 33.388 80

4.16

Rsav

110,00

Seiviço

Lavagem de veu.ulo tipo fial sirada iipo
1 ambulância',. OuíhJ com aplicação de predute limpeza da parte externa e asp.rar carte mterni
í .íhcerar a
secar e pas-sar preimPo nos pm
laiana.

SERVIÇO

SERVIÇO

K5 50 00

R$ 5.6ti0 CO

RS 83 87

RS 9.225 70

40 38

RS 33 87

120,00

Serviço

Lavagem de vnicjlo lipo m';'.' ..●’ D_o. Ot.cpp
1 31 ppu.j
com aplicaçác de pioCulo
externa e aspirar parte intem i Si.-cpi e paSsar
pretinho nos pneus e encerar: I; u.iia

SERVi.Ç j

SERVIÇO

PS 140 00

Rf. 1f..£CK),00

RS 170 17

RS 20.420 4C

17.7Ô

RS 30 i;

6

260.00

Serv.ço

Lavagem de veiailc bco
Du-.ha
Simples - limpeza detalhaos da puh"- extftina
seca. passar pretinho nos pneus.

SERVIÇD

Sfi=VIÇC

15.0C

r S 3.900 00

RS 21 50

RS 5.590 00

30 23

RS 6,50

I

160.00

Serviço

Lavagem de veiculo iipo ònibus Ducha com
aplicação de produto - limpeza da parte externa e
aspirar parte interria secar e passai pretinho nos
preus e encerar a la'ana.

SERV.ÇC

SERVIÇO

../C..CC

l -i 24.000 2'.'

RS 217,57

RS 34 827.20

31 09

RS 67 67

3

70,00

Serviço

Lavagem de máqui la lipo Patrol. Limpeza ycra!
cem lubrificação - limpeza da parte externa e
limpeza da pane interna limpeza de painéis e
outras partes da paite interna do veiculo de foima
detalhada e lubnfica.'.

SERV.ÇO

SERVIÇO

RS 26. 1.C0

RS 19.600.00

RS 324,95

RS 21 345,53

8 *3

RS 24 &S

9

60,00

Serviço

Lavagem
de
veículo
rennut
lipo
Van
(Ambulànoa) Ducha com aplicação de preduto limpeza da parte externa e aspirar pane nterna.
secar e passar pretinho nos pneus e ; icerar n
lataria.

SERVIÇO

SERVIÇO

Rs 68 00

RS 4,080,00

RS 74,78

RS 4 486,80

9,07

RS 6 78

10

120.00

Serviço

Lavagem de veículo tipo van sprinit-r Ducha cem
aplicação de produto - limpeza da pahe externa c
aspirar parte interna, secar e passar pretmho nos
pneus e encerar a latana.

SERVIÇO

SER'/IÇO

RS 08.00

RS Ó.160.Ü0

RS 90 85

RS 10 902,00

25,15

RS 22 85

11

120,00

Serviço

Lavagem
oe veiculo tipo
van
sprinter
(Ambulância). Ducha com aplicação de produto limpeza da parte externa e asprar porte interna
secar e passar prelmho nos pneus e encerar a
latana.

SERVIÇO

SERVIÇO

68,eo

RS3.16C.C0

RS 81.67

RS 9 800.40

16,74

RS 13,67

12

160,00

Serviço

Lavagem de máquina lipo trator. Limpeza geral
com lubnficaçâo - limpeza da pane exterra e
!imc«za da pane interna, limpeza de painéis e
outras panes da pane interna do veiculo de forma
detalhada, e lubnficar.

SERVIÇO

SERVIÇO

R, I ;5 ÜL

RS -7.600 00

RS 123 34

RS 19.734,40

10,82

Suótotal Orçado: R$
40S.983.35

14,31*4

Item

Qunnt.

Un

1

355.00

Serviço

60,00

3

4

Descrição

Siibtotai Adjudicado R$ 348.750,00

R£

,

RS 13 34

R5
56.233,35

item
13

Quant.

30.00

Un

Serviço

●. i,-

Descrição

lí I .

Lavagem de máquina üpo v/.>o L'--

Total

Unitário

Econ.

Economia

Acijudicadc

Orçado

Total Orçado

%

RS

RS 3.000,00

RS 116,30

RS 3.489,00

14.02

RS 16 30

RS 3.400,00

RS 183 51

RS 3.670.20

736

RS 13 51

RS 17.022,40

10 71

RS 22 78

geral com lubnticaçào - itmri.M ca (M ie ● ● r
e i.mpeza da parte irtema, timp^za j.-, ;; ;
outras partes da parte interna Ju veicj.lr

y

detalhada, e lubníicar.
14

20,00

Serviço

de

Lavagem

RETROESCAVAOEíRa,

lIDO

maqu.na
Limpeza

gefól

--

SFRVIÇO

OCC

cryii
-.v'

lubnficaçâo - limpeza da parte exiema e limpoza

Proc.
:Fls.

da parte interna, limpeza de paméis e ouías
partes da pane interna do veiculo de forma
detalhada, e lubrificar

15

80,00

Servço

Lavagem

de

máquina

tipo

Máquina

tipo

PA

Pub.
SERVIÇO

SERVIÇO

RS 190.00

RS 16.200 00

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 340 00

RS 5.100.00

RS 355 28

RS 5.329,20

4.30

RS 1526

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 150,00

RS 3.000 00

RS 163.00

R$ 3 260.00

7,98

RS13CC

SERVIÇO

SERVIÇO

R>

00

RS 30.000,00

RS 157,25

RS 31 450.00

4 61

RS 7 25

SERViÇO

SERVIÇO

RS '.50 00

RS 1.500.00

RS 157.25

RS 4.717 50

4,61

R$7 2f

SERViyv '

SERVIÇO

Rí 195 00

RS 5.850 00

RS 206.38

RS6 191,40

5,51

RS 11,35

SERVIÇO

SERVIÇO

R5 65.00

R$ 18.980 00

RS 78,87

RS 23 030,04

17.59

RS 13 87

SERVIÇO

SER'ViÇO

RS 65.00

RS 57.070.00

RS 78,87

RS 69.247.86

17,59

RS 13 87

Subtotal Orçado: RS

14,31%

CARREGADEIRA. Limpeza geral com lubr.ficaçâo
- limpeza da pane externa e limpeza da parte
interna, limpeza de paméis e outras paies da
pane mlema dc veículo de torma detalhada
tubnficar.
16

15.00

Serviço

e

Lavagem de máquina TRATOR DE ESTEIRA.
Limpeza gerai com lubrificação - limpeza da pane
exierna e limpeza da pane interna

limpeza de

paméis e outras panes ba parte interna do veiculo
deforma detalhada elubrificar.
17

20,00

Serviço

Lavagem de maquina tipo Trator de Pneus, 4X4.
Limpeza geral com lubrificação-limpeza da parte
externa e limpeza da pane interna, limpeza de
painéis e outras partes da parte interna do veículo
de forma delainada. e lubnficar

I8

200,00

Serviço

Lavagem de veiculo tipo caminhão basculante
irudr. Limpeza geral com lubnticação - limpeza
da parte externa e limpeza da parte interna
limpeza de paméis e outras panes da parte
interna do veiculo de forma delatnada, e lubnficai.

19

30,00

Serviço

Lavagem

de

veiculo

Iipo

C*MlNHÁO

PIPA

Limpeza geral com luOnlicaçáo - limpeza da parte
externa e limpeza da parte interna

limpeza uo

painéis e outras partes da parte mtema do veiculo
de fornia detalliada. e iuOnticar

20

30,00

Serviço

Lavagem de máquina tipo ROLO compactador
Limpeza geral com lubnficaçâo - limpeza da pane
externa e limpeza da oarte interna

limpeza de

painéis e outras partes da parte mlerna do veiculo
de forma detalhada e lubrificar.

21

292,00

Serviço

Lavagem de veículo tpo caminh.nnele

Ducha

com aplicação de produto - limpeza da .oarte
exiema e aspirar parte interna, secar e passar
prelmho nos pneus e encerara lataria.
22

878 00

Serviço

Lavagem de veiculo tpo caminhonete. Ducha
com aplicação de produto - limpeza da pane
externa e aspirar parte mtema. secar e passar
pret.nho nos pneus e encerar a lataria

Subtotal Adjuulcado RS 348,750,00

406.983,35

R$
58.233,35

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia R$

RS 348.750 00

RS 436 y83.3f

14,31%

58.233 35

Processo homologado coforme parecer eiTi.tiCo pftla assessorid jurídica municipal.

Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente c.cVtamí

Bunticupu-iV^

para que p.'-odu2a seus jurídicos e legais efeitos.

04 de Juiho de 2022
‘i’ I

AFONSO

^TISTA

Hítriol^gaJc;-

B
Proc.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNP.I N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n” 01. CF.P: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022

Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o n'^
033/2022 do tipo menor preço por item. em favor da empresa: ATOS M M RODRIGUES
inscrita no CNPJ: 31.282.835/0001-05, com sede na Rua quartel, n" 100. Bairro Vila Isaias.
CEP 65.393-000. Buriticupu MA. e-mail atosiniiriloáfhotmail.com. vencedora do certame
no valor total de R$ 348.750,00 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta
reais), objetivando o Registro de Preços para futura contratação dc empresa especializada na
prestação dc serviços em limpeza, conservação, higienização c lavagem de veículos para
atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA. Autorizo
0 a execução dos serviços com base nos dispositivos legais de Licitação e encaminhe-se ao
Setor de Execução Orçamentária para providenciar o empenho.

Buriticupu - MA,04 de julho de 2022.

\
ISTA
AEONSO B;JtROS
Chefe de Gabinet í / Ordenadbr de Despesas

bi

IRA MUNICIPAL PE BÜRmCüPÜ/MA 1 TER|:EmO 1

DIÁRIO OFICIAL - NÚMERO:287/20Í

LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: RESULTADO DE JULGAMENTO/2022
RLSl L I AÜO Üt,.U L<7A.\1LM O DA UCH ACAO
PRFXÍÃÜ P:1,KTRÜNICO N° 033/2022
1'onu) público o rcsiiluido Jo I'Rb(IÀ() hLb TRONIC (i N'‘ (>33 2022. do tipo menor prei^u por ileni. visando o Registro de lúevos
para futura eoiuralaçào de empresa especializada na pic.sUu,'ào de servii^os cm limpeza, conseivavão, higienizagão e lavagem de
\eiculos para atender a.s necessidades Jas Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, cujo objeto ft)i adjudicado a
empresa; ATOS M .Vt RODRKÍUES inscrita no CNP.l: 31.2S2.S35/OOOI -05. com sede na Rua qtiancl, n" 100. Baiuo \’ila Isaias.
CEP 65.303-000. Burilicupii - MA. e-mail
vencedora do certame iio valor total de RS 348.750.00
(trezentos e quarenta e oito mi! setecentos e cinquenta reais}, nos termos da Lei n" 10.520. de 17 de julho dc 2002. do Decreto
l'ederal iV' 10.024. de 20 de setembro de 2010. Decieios Municipais n" 004/2021 e n" 007'2021, Lei Complementar n'’ 123. de 14
de dezembro dc 2006. aplicando-se. subsiiliariamcnre. a Lei n" N.bbb. de 21 de junho de 1003 . O Pregoeiro informa ainda, que os
autos do Processo se eneonlram com \'istas franqueadas aos interessados a partii' da data desta publicação, nos dias úteis no h orái ir>
de expediente.
Buriticupu/M.A, cm 30 de junho dc 2022.
B
Pedro FrankIin de Viterito
Proc.
2022
Pregoeiro .Municipal
Portaria 004/2022

Fis,
Rub.

Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da S;lv’a - CPF: *"..59.7.3-43 em 04/07/2022 22:24:15 - IP com n’: 10.0.0.109
Autenticação em; www.buriticupu.ma.90v.br/diari00ficial.php?id=747

lOM

.MM

www.^ritlcu|>u.ina.9ov.br

J?

GABINETE DO PREFEITO - AVISO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO; AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/2022
AVISO I)E HOMOLOGAÇÃO
PRECiÀO ELETRÔNICO N ’ 033/2022
Homologo o i-eMiliado dü licilüçào na modalidade PRLGÀO
LLETRÔMCO sob o
033/2022 do tipo menor preço por Hem em
Kavor da empresa: ATOS M M RODRIGUES inscrita nu CNPJ:
31.282.835/0001 -05, com sede na Rua quLtel,
100. Óairro
nn ^
Bumicupu - MA, c-nuul ato.smurik)'a1u)tmaii.com. vencedora do certame no valor total dc RS
.48.730,00 (trezentos e quarenta e mto mil setecentos
e cinquenta reais), objetivando o Registro de Preços para futura
coniraiaçao de empresa especializada na prestação de serv iços em limpe/a. conservação, higienização e lavagem de veículos par a
atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município dc Buriticupu MA. Autorizo o a execução dos serviços com base
nos dispositivos legais dc Licitação e encaminhe -sc ao Setor de Execução Orçamentária para providenciar
o empenho.
Buriticiipu - MA,04 dc julho dc 2022.
AFONSO BARROS BAl ISTA
Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesas

B
Proc.
FIs.

A
2022

Rub
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