BURITICUPU-MA

X

Proc..]; 2o±£j^im
FIs.oI
■Rub/r^yy

*●
■

■ 0>U
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CMM N" 0I.ol2.525/000!-40
Ruu São Riiimundo, ii" 01, CTP: 65.393-0(K), Centro

Buriticupu/MA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 03 de junho de 2022, procedeu-se a abertura do processo
X

administrativo n** 0306001/2022. que tem por objeto o Registro de
preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para
prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e
propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. Com este
fim e para constar, eu, MSDIAN DA SILVA MORAES lavrei o
presente termo que vai por mim assinado.

F3uriticupu/M A, 03 de junho de 2072.
^ .
í
A
laian aa Silva Moraes
Chefe da Divisão de Arquivo,
Midian da Silva Moraé§'^servaçâo de Documentos e Protocolo
Setor dc Protocolo

Portaria n“ 145/2021 ● SEMAPLAN
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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
Antônio Altemir de Souza Costa
Diretor do Departamento de Compras

Encaminho a solicitação de despesas do Gabinete do Prefeito do Município de
Buriticupu/MA, para que seja realizada as pesquisas de preços com vistas à realização de
procedimento licitatório visando o Registro de preços para eventual, futura e parcelada
contratação de empresa para prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e
propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, conforme seguem em anexos.

Buriticupu (MA),03 de junho de 2022.

Atencrosamen^i
V.

AFONSO BARtoS BApSTA
Chefe de pabinete\
Ordenador de Despesa

Página 1 de 2

BURITICUFU'M/
Pr0Cí2
ií 2022
Fis,
Rub.
10-11-19M

-t;

-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTICUPU/MA
CNPJ N” 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
OBJETO: Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para
prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA.
ANEXO MEMORANDO
ITEM
01
02
03

04

05

06

UNIDADE QUANTIDADE

DESCRIÇÃO
AUDIO: Locução, gravação e edição de spots de 30
segundos para rádios.
AUDIO: Locução, gravação e edição de spots de 45
segundos para rádios
AUDIO: Locução, gravação e edição de spots de 60
segundos para rádios e carro de som.
AUDIO: Locução, gravação e edição de material
jornalístico, entrevistas, entre outros conteúdos de
interesse da administração pública para emissora de
rádio.
Serviços de propagação dos atos institucionais da
prefeitura municipal de Buriticupu/MA, em veículo
de comunicação tipo moto, com 6 inserções diárias.
Serviços de propagação dos atos institucionais da
prefeitura municipal de Buriticupu/MA, em veículo
de comunicação tipo carro, com 6 inserções diárias.

Serviço

300

Serviço

300

Serviço

200

Serviço

50

Hora

600

Hora

1.000

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 Decreto Municipal n° 007/2021.

Buriticupu (MA),03 de junho de 2022.

AFONSO BATOWiBATISTA
Chefe d: Gabineti
Ordenador de Despea
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Rua São 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 eventual, futura e parcelada
contratação de empresa para prestação de serviços de produção e divulgação de
publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, estamos encaminhando em
anexo, relatório de pesquisa de preços com seu respectivo mapa de apuração realizada
através do Sistema Eletrônico Banco de Preços,juntamente com o Termo de Referência
em Anexo.

Buriticupu(MA),em 08 de junho de 2022.
K

AntônioN^ei
Diretor do

;a
ví

rei

>mpras

Z.2022

V Tpreços- relatório DE APURAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS
Responsável: ANTÔNIO ALTEMIR DE SOUZA COSTA
Departamento; Diretor do Departamento de Compras

*— oavoiáLiMao-

Relatório de Cotação: Prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e
Dropaganda. planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da
^refeifura Municipal de Buriticupu/MA.
Pesquisa realizada entre 07/06/2022 16:24:02 e 08/06/2022 09:17:54
Relarotio cjtíffido nc« diit 08/06/20/’2 09 4-D 27 flP' 1'3

■.2.222)
BURITICyP'J*MA

2022

FIs,
Rub.

Em conformidade com a instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

j

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

●

,

Conforme Instrução Namativa N‘' 65 de 07de Julho de2021 no Artigo 3°. 'A pesquisa de (^eços será matérializada em documento que conterá: INC l'-Métà{k> matemátiao aplicado para a
?finiçào do vakx estimado.'

Item

Preços

1) ÁUDIO: Locução, gravação e edição de spots

Preço
Estimado

Quantidade

Percentual

Preço
Estimado

Total

Calculado

3

1 Serviço

RS 69,33 (un)

R$ 69,33

R$ 69,33

3

1 Serviço

R$ 76,30 (un)

RS 76,30

R$ 76,30

4

1 Serviço

RS 81,28 (un)

RS 81,28

R$ 81,28

3

1 Serviço

RS 115,81 (un)

R$115,81

RS 115,81

3

1 Hora

RS 39,50 (un)

RS 39,50

RS 39,50

o

1 Hora

RS 59,08 (un)

RS 59,08

RS 59,08

de 30 segundos para rádios.
2) AUDIO: Locução, gravação e edição de spots
de 45 segundos para rádios
3) .ÁUDIO: Locução, gravação e edição de spots
de 60 segundos para rádios e carro
de som,
4) AUDIO: Locução, gravação e edição de material
jornalístico, entrevistas, entre outros conteúdos de interesse
da administração pública para emissora de rádio,
5) Serviços de propagação dos atos institucionais da
prefeitura municipal de Buriticupu/MA. em veículo de
^^●municaçâo tipo moto, com 6 inserções diárias,
Serviços de propagação dos atos institucionais da
prefeitura municipal de Buriticupu/MA, em veiculo de
comunicação tipo carro, com 6 inserções diárias.

Valor Global;

R$441,30

Detalhamento dos Itens

Relatório gerado no dia 08/06/2022 09:49:27 (IP; 191.7.2.222)
Código Validação: 5HfeLE8mDUm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuCi67DCDipwdco HKQ4TJITkB!Jn83Ly%2bg1%2fJrMWe5zd8/o3d
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Item 1: ÁUDIO: Locução,gravação e edição de spots de 30 segundos para rádios.
Preço Estimado: R$ 69,33(un)
Quantidade

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: RS 69,33

Média dos Preços Obtidos: R$ 69,33

Descrição

Observação
BURITICUPU-MÁ

^ Serviço

ÁUDIO: Locução, gravação e edição de spots de 30 segundos para rádios.

Proc.^:?Ó6^p{2022
FIs.
Rub.
RS 80,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço
inc. lArt. 5°da!N 65de 07óe Julho dc 20^1
Data: 18/02/2022 09:00

Órgão: PREFEITURA MUNilCIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Objeto; Contratação de eiripi esa para executar os serviços de Divulgação de matérias/
atos; locução, Veiculação em Rádio, Gravação de Spots, Locução de Palco,
Locução Institucional, Jingle Institucional, Veiculações em Jornais impressos,
Veicuiações em Sites, Impressão e Veiculação de Outdoor e Serviços
Audiovisuais..

Modalidade; Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identíncação: N^Pregão:72022 / UASG:983531
Lole/ltem: 1/1
Ata: UnkAta

Descrição: Divulgação falada (serviços técnicos especializados) - Gravação de Spots
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Institucionais com duração mínima de 30seg.
CatSer: 4340 - DIVULGACAO FALADA

Quantidade 150
Unidade UNIDADE
UF BA
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

26.601.747/0001-99

MODERNA PUBLICIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELi

Valor da Proposta Final
RS 80,00

‘VENCEDOR*

R$ 78,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço
Inc !An.5”da IN 65de07de Julho de 2021
Data: 20/10/2021 14:00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS
Objeto: Objetivando o Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de
serviços de gravação de spots, locução e carro de som para atender
necessidades das Secretarias e Órgãos Municipais..

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP; SIM
Identificação: N°Pregão:192021 / UASG:983421

Descrição: Propaganda e publicidade - PRODUÇÃO. EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS COM
30' A 45' DE DURAÇÃO. INCLUINDO GRAVAÇÃO DE VINHETAS, ASSINATURA,

Lote/ltem: 1/2
Ata: Link Ata

TRILHA SONORA,SONOPLASTIA E DRAMATIZAÇÃO COM DISPONIBILIDADE DOS
Fonte: www,comprasgovernamentais.gov.
br

ARQUIVO EM FORMATO MP3 EM CO OU PENDRiVE.
CatSer: 892 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Quantidade 150
Unidade Unidade
UF BA
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

32,396.670/0001-65

ITELINE NUNES DA SILVA 01707898537

Valor da Proposta Final
BS 78,00

* VENCEDOR *

R$ 50,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais
!nc ilAii. 5“da!N 65de 07de Julho de2021
Data; 08/06/2021 00:00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Prefeitura Municipal de Campo Erê/SC

Modalidade; Dispensa por Limite

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE
,ONDE FOI REALIZADO UM ARRASTÃO DE LIMPEZA NOS BAIRROS, CONFORME
CRONOGRAMA EM ANEXO .DEVIDO AO GRANDE AUMENTO DOS CASOS D
DENGUE POSITIVOS NO MUNICÍPIO.

V\

SRP: NÃO
Identificação: 6112021
Lote/ltem: 1/1
Ata; N/A
Fonte: campoere.govbr.cloud/pronimtb/in
dex.asp?acao=l &item=2

Relatóriogeradonodia08/06/202209:49:27 (IP: 191,7.2.222)
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Descrição; SOM DE RUA (SPOTS) ● SOM DE RUA (SPOTS)
|CONTRATAÇÃO DE SOM DE
RUA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE ,ONDE FOI REALIZADO UM
ARRASTÃO DE LIMPEZA NOS BAIRROS, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO

Quantidade; 8
Unidade: SVÇ
UF: SC

.DEVIDO AO GRANDE AUMENTO DOS CASOS DE DENGUE POSITIVOS NO
MUNICÍPIO.
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

19.243.728/0001-72

CINTIA MARA JONER

Valor da Proposta Inicial

FIs.

RS 50.00

Rub.

* VENCEDOR *

Item 2: ÁUDIO; Locução,gravação e edição de spots de 45 segundos para rádios
Preço Estimado; R$ 76,30(un)

Percentual; -

Preço Estimado Calculado; R$ 76,30

Quantidade

Descrição

1 Serviço

ÁUDIO; Locução, gravação e edição de spots de 45 segundos para rádios

Média dos Preços Obtidos; R$ 76,30
Observação

RS 80,00

Preço (Compras Governamentais) 1; Menor Preço
Inc lArt. 5”da IN^ch 07de Julho de202^
Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Data; 18/02/2022 09:00

Objeto; Contratação de empresa para executar os serviços de Divulgação de matérias/
atos; locução, Veiculação em Rádio, Gravação de Spots. Locução de Palco,
Locução Institucional, Jingle Institucional, Veiculações em Jornais Impressos,
VeicuiaçÒes eni Sites, Impressão e Veiculação de Outdoor e Serviços
Audiovisuais..

Modalidade; Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação; N°Pregào:72022 / UASG:983531
Lote/ltem: 1/1
Ata;

Descrição; Divulgação falada (serviços técnicos especializados)- Gravação de Spots
Institucionais com duração mínima de 30seg.

Unk.Ala

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

CatSer; 4340 - DiVULGACAO FALADA
Quantidade: 150
Unidade; UNIDADE
UF; BA
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

26.601.747/0001-99

MODERNA PUBLICIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELi

Valor da Proposta Final
R$ 80,00

‘VENCEDOR*

R$ 58.90

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço
!nc íAn. 5^aa iN55deO~deJuJhode202l
Data; 28/01/2022 09:00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZIN HO
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Serviços de Som e Imagem, Locação de

Modalidade; Pregão Eletrônico
SRP; SIM

Tendas, Praticáveis e Gradis para Eventos no Município de Chopinzinho..
Descrição; Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - Locação de
veiculo equipado com sistema sonoro direcionado para propaganda volante, com
projeção em alta definição, respeitando as normas vigentes do Município.
Devendo estar inclusos os spots solicitadas pela Administração.

identificação: N°Pregào:l 2022 / UASG:987503
Lote/ltem: /I
Ata; Link Ata
Adjudicação; 18/02/202211:46

CatSer; 12556 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VIDEO / FILMAGEM
Homologação; 11/03/202215:06
Fonte; www.comprasgovernamentais.gov
●br
Quantidade: 340
Unidade: UNIDADE
UF: PR
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

21.452,937/0001-78

FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELi

Valor da Proposta Final

<

RS 58.90

‘VENCEDOR *

Bi.’'

Relatóriogeradonodia08/06/202209:49:27(IP:191.7.2.222)
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BURITICUPU-M/
F!s.
Proc.^<^jg^a^^022
Rub.
R$ 90,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1; Média das Propostas Iniciais
Inc. HAn. 5° da >N 65de07de Julho de 2021
Órgão; PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

Data: 25/01/2022 00:00

Objeto; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DE VÍDEOS E
VINHETAS INSTITUCIONAIS.
Descrição; SPOTS INSTITUCIONAIS - SPOTS INSTITUCIONAIS

Modalidade: DISPENSA
SRP: NAO
Identificação: 00001322
Lote/líem: 1/2
Ata: N/A
Fonte; 177.39,80.66:8085/transparencia/
Quantidade: 117
Unidade: SER
UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

32,212.906/0001-66

STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814

Vator da Proposta Inicial
R$ 90,00

♦VENCEDOR*

Item 3: ÁUDIO: Locução, gravação e edição de spots de 60 segundos para rádios e carro de som.
Preço Estimado: R$ 81.28 (un)

Percentual: -

Média dos Preços Obtidos: R$ 81,28

Preço Estimado Calculado: R$ 81,28

Observação

Quantidade

Descrição

1 Serviço

ÁUDIO: Locução, gravação e edição de spots de 60 segundos para rádios e carro de som.

R$ 95,67

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais
Inc. I Art. 5° da W 65 de 07 de Julho de 2021
Órgão; PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Objeto: Contratação de empresa para executar os serviços de Divulgação de matérias/
atos; locução, Veiculação em Rádio, Gravação de Spots, Locução de Palco,
Locução Institucional, Jingle Institucional, VeiculaçÕes em Jornais impressos,
Veiculações em Sites, Impressão e Veiculação de Outdoor e Serviços
Audiovisuais..
Descrição; Divulgação falada (serviços técnicos especializados) - Gravação de Spots
Institucionais com duração mínima de 30seg.
CatSer: 4340 - DIVULGACAO FALADA

Data: 18/02/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP; NÃO
Identificação: N°Pregão:72022 / UASG;983531
Lote/item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br
Quantidade

150

Unidade UNIDADE
UF

BA
Valor da Proposta Inicial

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

26.601,747/0001-99

MODERNA PUBLICIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO EIREL!

RS 90.00

43.409.776/0001-72

LIFE NEGOCIOS CRIATIVOS EIRELi

RS 98,00

09.942.953/0001-43

ILIVE COMUNlCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA

RS 99,00

♦VENCEDOR*

RS 79,46

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais
Inc. lArl. 5° da !N 65 de 07de Julho de2021
Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS
Objeto; Objetivando o Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de
serviços de gravação de spots, locução e carro de som para aten^CTsX j
necessidades das Secretarias e Órgãos Municipais..

..JiV.i...

Data; 20/10/2021 14:00

✓Modalidade;

Pregão Eletrônico

SRP; SIM

Relatório gerado no dia 08/06/2022 09:49:27 (iP: 191.7.2.222)
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Descrição: Propaganda e publicidade - PRODUÇÃO. EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS COM Identificação: N°Pregão:192021 / UASG;983421
30' A 45' DE DURAÇÃO,INCLUINDO GRAVAÇÃO DE VINHETAS, ASSINATURA.
TRILHA SONORA,SONOPLASTIA E DRAMATIZAÇÃO COM DISPONIBILIDADE DOS
ARQUIVO EM FORMATO MP3 EM CD OU PENDHIVE.
CatSer; 892 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Lote/ltem; 1/2

Ata: UnkAta
Fonte: www,comprasgovernamentais.gov.
br
BURITICUFU-M^
Quantidade: 150
Unidade: Unidade

FIs.
2022
RProc£7,^6g^f
ub.

UF: BA
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

34,759.319/0001-17

GG MARKETING,PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA

RS 79,00

32.396.670,'0001-65

ITELINE NUNES DA SILVA 01707898537

R$ 79,92

Valor da Proposta Inicial

●VENCEDOR*

R$ 90.00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais
Inc IIAri. 5“ da !N 65de 07 de Julho de 202!
Órgão. PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DE VÍDEOS E
VINHETAS INSTITUCIONAIS.
Descrição: SPOTS INSTITUCIONAIS - SPOTS INSTITUCIONAIS

Data: 25/01/2022 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NAO
Identificação: 00001322
Lote/ltem: 1/2
Ata: N/A
Fonte: 177.39.80.66:8085/transparencia/
Quantidade: 117
Unidade: SER
UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

32.212.906/0001-66

STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814

Valor da Proposta inicial
RS 90,00

♦VENCEDOR*

RS 60,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas iniciais
Inc. IlAn. S°daIN65de0~deJulhode202!
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Prefeitura Municipal de Campo Eré/SC
Objeto: GRAVAÇÃO AUDIO SPOT E DUAS HORAS DE DIVULGAÇÃO DE SOM OE RUA
INFORMANDO O DIA DA VACINAÇÃO DA COVID19 .
Descrição: SOM DE RUA (SPOTS) - SOM DE RUA (SPOTS)

Data: 16/08/2021 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP; NÃO
Identificação: 9432021
Lote/ltem: 1/1
Ata: N/A
Fonte; campoere.govbr.cloud/pronimtb/in
dex.asp?acao=l&item=2
Quantidade
Unidade
UF

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

42.931.623/0001-50

JULIANA DA ROSA 01560165081

2
SVÇ
SC
Valor da Proposta Inicial
RS 60,00

♦VENCEDOR*

: vc
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Item 4: ÁUDIO; Locução, gravação e edição de material jornalístico, entrevistas, entre outros conteúdos de interesse da administração
pública para emissora de rádio.
Preço Estimado: R$ 115,81 (un)
Quantidade
1 Serviço

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R$ 115,81

Média dos Preços Obtidos; RS 115,81

Descrição

Observação

ÁUDIO: Locução, gravação e edição de material jornalístico, entrevistas, entre outros conteúdos de interesse da administração púb
lica para emissora de rádio.
^

BURíTICUPU-MA

2022
FIs.
Rub.

Preço (Compras Governamentais) 1; Média das Propostas Iniciais
:nc. lAI. 5“’dj!N 63üc 07de Julho de 2021
órgão; PODER JUDICIÁRIO

RS 128,00

Data; 10/02/2022 10:00

Tribunal Superior Eleitoral

Modalidade; Pregão Eletrônico

Tribunal Regional Eleitoral do Acre

SRP; SIM

Objeto; Contratação de pessoa Jurídica especializada no fornecimento de banner em lona
e prestação de serviço de divulgação por meio de ouldoor e busdoor, conforme

Identificação; N°Pregão:42022 / UASG:70002
Lote/ltem; /7

condições e especificações contidas no Termo de Referência {Anexo i deste
Edital), que integra este ato convocatório., que integra este ato convocatório..

Ata; LinkjAta
Fonte; www-comprasgovernamentais.gov.
br

Descrição; Propaganda e publicidade - Propaganda e Publicidade
CalSer. 892 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Quantidade 650
Unidade UNIDADE
UF; AC
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

84.313.923/0001-93

GS SILVEIRA EIRELI

RS 90.00

17.410.071/0001-65

GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RS 90,00

06.916.063/0001-79

JAQUELINE C. DE OLIVEIRA

RS 90,00

18.054.020/0001-00

FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA - EIRELI

RS 120,00

31.709.675/0001-38

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

RS 250,00

Valor da Proposta Inicial

‘VENCEDOR*

RS 110,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais
Inc. lAft. 3“ da IN 65de 07de Julho de2021
Data: 29/10/2021 13:00

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Objeto; Registro de preço para contratação de serviços de divulga ção institucional em
Televisão.
Descrição: Produção , veiculação - programa teleducativo . documentário, entrevista .
debate - Produção , veiculação - programa teleducativo , documentário,
entrevista, debate

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação; N°Pregào:512021 /UASG;985041
Lote/ltem: 1/6
Ata: Link Ata

CatSer; 15580 - PRODUÇÃO / VEICULACAO - PROGRAMA TELEDUCATIVO /
Fonte; www.comprasgovernamentais.gov.
br

DOCUMENTÁRIO/ ENTREVISTA / DEBATE

Quantidade: 104
Unidade: Unidade
UF: MG
Valor da Proposta Inicial

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

04.687,533.-'0001-44

FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA

R$110,00

‘VENCEDOR*

R$ 109,43

Preço(Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais
ínc lArt. 5°da IN 65de07de Julho de2021
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS

Data: 20/10/2021 14:00

✓
Modalidade; Pregão Eletrônico

jkij

ay
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Objeto: Objetivando o Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de
serviços de gravação de spots. locução e carro de som para atender
necessidades das Secretarias e Órgãos Municipais..

SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:192021 /UASG:983421
Lote/ltem; 1/5

Descrição: Propaganda e publicidade - GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ViDEOS COM LOCUÇÃO.

Ata: Link.Ata

CatSer: 892 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Fonte; www.comprasgovernamentais.gov.
br
Quantidade 50
Unidade Unidade
UF BA
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

34.759.319/0001-17

GG MARKETING.PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA

32.396.670/0001-65

ITELINE NUNES DA SILVA 01707898537

Valor da Proposta inicial
R$109.00
R$109,85
BURITICUPU-MA

‘VENCEDOR*

2022

RubTVI

^

Item 5: Serviços de propagação dos atos institucionais da prefeitura municipal de Buriticupu/MA,em veículo de comunicação tipo moto,
com 6inserções diárias.
Percentual; -

Preço Estimado; R$ 39,50(un)
Quantidade
1 Hora

Preço Estimado Calculado: R$ 39,50

Média dos Preços Obtidos; RS 39,50
Observação

Descrição
Serviços de propagação dos atos institucionais da prefeitura municipal de Buriticupu/MA, em veículo de comunicação tipo moto, c
om 6 inserções diárias.

R$ 39,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1; Média das Propostas Iniciais
fric IIArt. 5'^déiN65(i€07deJiiihc-d<!20ZI
Data; 12/04/2022 00:00

Órgão; SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Prefeitura Municipal de Triunfo/RS

Modalidade; Dispensa por Limite

Objeto; Requisição para contratação de Serviço de Divulgação Sonora com moto para a

SRP: NÃO

divulgação da Feira do Peixe Vivo, que será realizada nos dias 13.14 e 15 de abril Identificação: 1812022
de 2022, no Galpão do Peixe, da Secretaria Municipal de Agricultura, localizado
Lote/ltem: 1/1
na TF 010, KM 01, n° 1740,conforme Memorando 094/2022 da SEAGRi
Ata: N/A
Descrição; Divulgação veicular em moto - Divulgação veicular em moto
Fonte; triunfo-portais.govcloud.com.br/pro
nimtb/index.asp?acao=1 &item=2
Quantidade: 8
Unidade: h
UF: RS
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

04.552,173/0001-73

MARCOS MAIOLi TATTO 92239480025

Valor da Proposta Inicial
R$ 39,00

‘VENCEDOR*

R$ 37,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais
!nc IIArt. S’’dalN65dí07deJuihode202l
Data; 16/03/2022 00:00

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PROPAGANDA VOLANTE,SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E MONTAGEM DE
PALCO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA GOVERNO,
GESTÃO E PLANEJAMENTO E AS DEMAIS SECRETARIAS E DIRETORIAS
MUNICIPAIS

ACOES GOVERNAMENTAÍS.EM MOTO DE SOM - SERVIÇO DE PROPAGADA E
PUBLICIDADE - DO TIPO DiVULGACAO DE ACOES GOVERNANJ^TAIS.Sfcj^MOTO

0f^0
'

SRP: SIM
Identificação: 1122142-22-02-2022
Lote/ltem; 1/6
Ata: N/A

Descrição; SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DO TIPO DiVULGACAO DE

DE SOM

Modalidade: Pregão Presencial

JcV' / ^

Fonte; cidadao.tce.mt.gov.br
Quantidade: 800
Unidade:
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UF: MT
CNPJ

Razão Social do Fornecedor'

04.730.522/0001-08

APARECIDO SIDtNEI ALBINO

Valor da Proposta Inicial
BS 37,00

●VENCEDOR*

BURITICUPU-M^
Fls.
Proc^2Jí2£^^
2022
Rub
.
T
Preço (Outros Entes Públicos) 3; Média das Propostas Iniciais
/nc IIAií. 5°da‘N65di07deJulhode202l
Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'0ESTE/MT
Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E

RS 42.50

Data; 13/08/2021 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

CAMPANHAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE RADIO, TELEVISÃO. JORNAL.
SONORIZAÇÃO, CARRO E MOTO SOM (NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
Descrição: SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DO TIPO PRODUÇÃO E

SRP: SIM
Identificação; 27189
Lote/ltem: 16/16

DIVULGACAO DE ACOES GOVERNAMENTAIS - SERVIÇO DE PROPAGANDA E
Ata; Link Ata

PUBLICIDADE - DO TIPO PRODUÇÃO E DIVULGACAO DE ACOES
GOVERNAMENTAIS.EM MOTO DE SOM

Fonte; licitanet.com.br
Quantidade: 950
Unidade: HORA
UF: MT

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

17.617.260/0001-03

OLK SOLUCOES EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA

RS 35.00

W R AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

RS 50.00

Valor da Proposta Inicial

●VENCEDOR*
42.384.551/0001-46

Item 6: Serviços de propagação dos atos institucionais da prefeitura municipal de Buriticupu/MA, em veículo de comunicação tipo carro,
com 6 inserções diárias.
Percentual: -

Preço Estimado: R$ 59,08 (un)

Preço Estimado Calculado; R$ 59,08

Média dos Preços Obtidos: R$ 59,08

Quantidade

Descrição

1 Hora

Serviços de propagação dos atos institucionais da prefeitura municipal de Buriticupu/MA, em veículo de comunicação tipo carro, c

Observação

om 6 inserções diárias.

R$ 51,52

Preço (Compras Governamentais) 1; Média das Propostas Iniciais
Inc iAi( 5'^da 65de07ríeJuihcde202^
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
Objeto; Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Propaganda Volante,
para a Produção e Veiculação de Áudio em Carro de Som para Divulgação de
Comunicados, Atos Oficiais, Avisos, Convocações de Interesse Geral do Fundo
Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de
Educação e Prefeitura Municipal do Paudalho/PE.
Descrição: Propaganda e publicidade - Produção e veiculação de áudio em carro de som
para divulgação de comunicados atos oficiais, avisos e convocações.
CatSer: 892 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Data; 26/01/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identincação: N°Pregão:32022 / UASG:982511
Lote/ltem: /I
Ata; LipLAta
Adjudicação: 26/01/202212:55
Homologação: 28/01/202211:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br
Quantidade
Unidade
UF

3.000
UNIDADE
PE

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

40,557,130/0001-44

STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI

R$ 51.00

38.051.353/0001-93

JOSE MARIO GUERRA DE AMORIM 03931739414

RS 51,50

Valor da Proposta Inicial

●VENCEDOR*
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CNPJ

Razão Social do Fornecedor

16,779.575/0001-94

ANDRE THIAGO VIRGÍLIO SILVA DE MELO

RS 51,70

18.963.159/0001-77

EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI

RS 51,70

27.015.710/0001-41

EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS EIRELI

RS 51,70

Valor da Proposta Inicial

BURITICUPU-MA
2022

Rub
Preço (Outros Entes Públicos) 1; Média das Propostas Iniciais
Inc. II An. 6“da IN 55de 0~de Julho de 2021
Órgão: Prefeitura Municipal de lpuetra,/RN
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE SONORIZACAO
MOVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IPUEIRA/RN
Descrição: SERVIÇO DE DlVULGACAO EM SOM MOVEL(CARRO DE SOM COM
CONDUTOR COMPOSTO - SERVIÇO DE DlVULGACAO EM SOM MOVEL(CARRO
DE SOM COM CONDUTOR COMPOSTO

RS 73,33

Data; 22/02/202210:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 242022
Lote/ltem; 1/1
Ata: N/A
Adjudicação: 22/02/2022 09:00
Fonte: transparencia.ipueira.rn.gov.br/Cida
dao/ConsuliaÜcitacoes.aspx
Quantidade; 100
UF: RN

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

27,233.472/0001-40

JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407

R$ 60,00

11.321.409/0001-26

WILUVMES PEREIRA DE AZEVEDO

RS 80,00

35,406.010/0001-06

WEDSON HUDSON DANTAS MORAIS 10312880405

RS 80,00

Valor da Proposta Inicial

●"VENCEDOR *

R$ 52,40

Preço (Outros Entes Públicos) 2; Média das Propostas Iniciais
Inc. H An 5-’ ó3 IN 65 de 07 oe Julho de 202 7
Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA;'BA
Objeto: Prestação de serviços de veiculação de áudio em carro de som, para atender as
necessidades da prefeitura municipal de Paripiranga/BA.
Descrição. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ÃUDIO EM CARRO DE SOM COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 DECIBÉIS - SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO
EM CARRO DE SOM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 DECIBÉIS, 04 GRAVES, 20
MÉDIOS, DESTINADO Á DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS, ATOS OFICIAIS,
AVISOS E CONVOCAÇÕES, A SER REALIZADA NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES
DESTE MUNiCIPÍO,

Data: 26/01/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NAO
identificação; 35164
Lote/ltem: 1/1
Ata:

UnkAta

Fonte: iicitanet.com.br
Quantidade; 900
Unidade: Serviço
UF: BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

24,434.083/0001-95

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS BASTOS 21728550572

R$ 52,40

MATHEUS SANTOS SANTANA EIRELI

R$ 52,40

"VENCEDOR*
23.842.832/0001-50

rlSSsÇg
syülíw
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE liURITICUPU/MA
Rua São Raimundo, N^Ol CEP: 62393 000, Centro - Buriticiipu/MA
CNP.I N” 01.612.525/0001-40
Planilha de Cálculo do Custo Médio

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de produção e ílivulgação de publicidade e propaganda, planejamento
de comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
MAPA DE PREÇOS
BANCO DE PREÇOS
Item

●>
3
4

6

Unid.

Produío/Serviço

ÁUDIO: l.oaiçüo. gravação e edição üc spots Jc 30 segundos para rádios.
ÁUDIO: Locução, gravação e edição de spots de 45 segundos para rádios.
Ál IPIO: l-ociição. gravação e edição de spots Je 60 segundos para rádios e earro
ÁUDIO: Locução, gravação e edição de material jornalístico, entrevistas, entre
administração pública para emissora de rádio.
Serviços de propagação dos atos institucionais da prefeitura municipal de
citmunicação tipo moto, com 6 inserções diárias.
Serviços de propagação dos atos institucionais du prefeitura municipal dc
comunicação tipo carro, com 6 inserções diárias.

Quant.

Serviço
Serviço
Serviço

300
300
200

Serviço

Buriticupu/MA. em \eiculo dc
Burilicupu/MA. em \eiculo de

de soni.
outros conteúdos de interesse da

Preço Unit.
Cotado
RS
69.33
76.30
RS

Preço Total C orado
20.799.00
22.890.00
16.256.00

R$

81.28

R$
RS
R$

50

RS

I I5.81

R$

5.790.50

Serviço

600

RS

39.50

RS

23.700.00

Serviço

1000

R$

59.08

RS

59.080.00

RS

148.515,50

VALOR ESTIMADO TOTAL
RS 148.515,50 (cento c quarenta e oito mil quinhnetos e quinze reais c cinquenta centavos)

PRBFBiTURA DB BURITlCUPU/MA. 08 DI-: .lUNlIO Dlv 2022.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1 Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação
de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A realização de processo de licitação para a prestação dos serviços deste objeto se justifica
a necessidade utilizar a
publicidade e a propaganda como
meios auxiliares
importantes na divulgação de suas atividades junto à sociedade e à comunidade, de informar a
população das ações, obras e atos institucionais da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
2.2 A prestação do serviço tem por objetivo a produção e divulgação de campanhas, notícias,
publicidade e publicação de matérias, sobre as atividades desenvolvidas pela Prefeitura
Municipal de Buriticupu - MA. A publicidade institucional deve respeitar o interesse público,
tendo apenas caráter educativo, informativo ou de orientação social.
3. VALOR MEDIO
o
3.1 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, foÍ estimado o valor total de R$ 148.515,50 (Cento e
quarenta e oito mil e quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos).
3 2. Nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar n*" 123/2006, com redação dada
pela Lei Complementar n*^ 147, de 07 de agosto dc 2014, todos os itens serão EXCLUSIVOS
a participação de empresas enquadradas como Microempresa - ME e Empresa de Pequeno
Porte-EPP.
4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
ITEM
DESCRIÇÃO
AUDIO; Locução, gravação e edição de
1
spots de 30 segundos para rádios.
AUDIO: Locução, gravação e edição de
2
spots de 45 segundos para rádios.
AUDIO: Locução, gravação e edição de
3
spots de 60 segundos para rádios e carro
de som.
AUDIO: Locução, gravação e edição de
material jornalístico, entrevistas, entre
4
outros conteúdos de interesse da

UNID. QUANT. V. UNIT.

V. TOTAL

Serviço

300

R$ 69,33

R$ 20.799,00

Serviço

300

R$ 76,30

R$ 22.890,00

Serviço

200

R$81,28

R$ 16.256,00

Serviço

50

R$ 115,81

R$ 5.790,50

administração pública para emissora de
rádio.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Rua São Raimundo^ n“ 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

5

Serviços de propagação dos atos
institucionais da prefeitura municipal de
veículo
de
em
Buriticupu/MA.
comunicação tipo moto, com 6 inserções
diárias.

HORA

600

R$ 39,50

R$ 23.700,00

6

Serviços de propagação dos atos
institucionais da prefeitura municipal de
veículo
de
em
Buriticupu/MA.
comunicação tipo carro, com 6 inserções
diárias.

HORA

1000

R$ 59,08

R$ 59.080,00

5. FONTE DE RECURSO
5.1. 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.
6. FORMA DE PRESTAÇÃO 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 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 prestação 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 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de
Serviço.
6.3.

Os serviços a serem propostos deverão, quando contratados, ser executados por
profissionais capacitados, os quais prestarão todos os referidos serviços com eficiência, ética,
competência e rapidez, dentro dos prazos estabelecidos, visando a atender todas as demandas
apresentadas.
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. Departamento de Compras.
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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 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.
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 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
da Dívida Ativa Estadual; Prova de
apresentação das Certidões Negativas de Débitos e
Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante
na
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição
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.
11.1. 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,
caso.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o
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:
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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) 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
corno 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 serviços 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;
i) realizar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-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 Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Órgão Gerenciador - Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal
,a
13.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses
partir da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do art.l2 do Decreto Federal n
7.892/2013.
13.2. 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 n
7.892/2013 e suas alterações.
13.3. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade
com Art. 22 § 3'' e 4° do Decreto 7.892. de 23 de janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto
n“ 9.488, de 2018).
13.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da reali^ção.^sde que este serviço não
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prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2° do Decreto 7.892, de
23 de janeiro de 2013.
14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
14.1 . O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na 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 Complementar n° 147, e Lei Complementar 155 de 27 de
Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

Buriticupu (MA),em 08 de junho de 2022.

Antônio Ate
Diretor do
Responsável pela Elab(^

_^uza Costa
Ro de Compras
haTermo de Referência
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AUTORIZAÇAO

Ao Senhor
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Responsável pela Elaboração de editais

Na qualidade de Chefe de Gabinete do Prefeito, encaminho os autos do Processo
até aqui realizados, APROVO o presente Termo de Referência e AUTORIZO à abertura
de processo licitatório, tendo por objeto o Registro de preços para eventual, futura e
parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de produção e divulgação de
publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, de acordo com o disposto na 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 Complementar n°
147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas
pertinentes à espécie.
Junto aos autos do presente Processo Administrativo n° 0306001/2022, na
modalidade Pregão Eletrônico, os Atos de Designações da Chefe da divisão de arquivo,
conservação de documentos e protocolo, Chefe de Gabinete e Diretor do departamento
de compras, conforme segue em anexo.

Buriticupu - MA,09 de junho de 2022.

■ y

STA
AFONSO BA
Chefe De Gabiííete Do Pfefeito
Ordenador de Despesa

/ 2022
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Rua Silo Raimundo,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 OUTRASPROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 89, il, “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 n® 187.086.922- 20 para ORDENADOR DE DESPESA
DOS FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS (FPM), FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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,
retroagindo 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 MUAiCI^AL DE BURITICUPU, ESTADO
DO MARANHÃO,em 08 de janeiro de 20: M/

ijieira da Silva
João Carlos
Prefeito MuniiíibalMe Buriticupu
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA

077/2021. DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

V>'

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO (A)
DIRETOR (AJ DO DEPARTA^4ENTO DE
COMPRAS. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O

SECRETARIO

MUNICIPAL

DE

ADMlNISTfLAÇ.AO

E

PLANEJAMENTO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 89, W., parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal de
15 de junho de 1997, através do decreto n°14 de 29 de janeiro de 2021, pelo presente.

RESOLVE:

Art. r Nomear ANTONIO ALTEMIR DE SOUZA COSTA,portador(a) do
RG n' 1 19222599-3 SSP/MA e CPF

337.017.503-78, para ocupar o cargo de provimento

em comissão dc DIRETOR (AJ DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, com
denomimiçâo - DANS-I,junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 2°.A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo
seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPR4-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
BURITICUPU. ESTADO DO MAR/INHÃO. em Of defevereiro de 2021.
*1

IA
'hr--

Vandecleber Freitas Silva
Secretário (a) Municipal de A iministração e Planejamento
V

I'
Uua sao Raimundo. 01. Ccmro. Burilicupi.-MA. CEP

65.393-OOÜ -CNPJ: 0I.6!2.325«00M0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA

145/2021, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021.

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

0 (A) SECRETARIO (A) MUNICIPAL

DE

ADMINISTRAÇÃO

E

PLANEJAMENTO DE BURITICUPU. ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 89, 11, parágrafo iinico, da Lei Orgânica Municipal
de 15 de junho de 1997. através do decreto n° 14 de 29 de janeiro de 2021, pelo presente.

RESOLVE:

Art. 1" Nomear MIDIAN DA SILVA MORAES, portador do RG tV
Ü533712712014-0 SSP-MA e CPF n° 074.627.973-64, para ocupar o cargo de provimento
em comissão de CHEFE DA

DIVISÃO DE ARQUIVO, CONSERVAÇÃO DE

DOCUMENTOS E PROTOCOLO, com denominação

DAS-I. Junto à Secretaria

Mimicipai de Adminislração e Planejamenio.

.Art. T A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 04 de janeiro dc 2021.
Art. 3*^ Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMFR/\-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DE BURITICUPU,ESTADO DO MARANH/ÃÕ. em 09 de fevereiro de 2021.
»■

l

t

Vandecleb
Secretário (a) Municipal d\

Freitas Silva
dminisiração e Planejamento

Rua Sao Raimundo. 01- Centro- Buríticupu-MA. CRP n“ 65.393-000 - CNPJ: 01.612.523/0001-40
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JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0306001/2022, na modalidade
Pregão na forma Eletrônica, o Ato de designação de Assessor Jurídico, “responsável pela
elaboração de editais e minutas), PORTARIA N°. 213 de 26 de agosto de 2021.

-MA, 10 de junhode 2022. ^

EL
ÚJO
sessor
unicipio
OAB/MA N° 22429
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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 £ 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. 1° - Designar 0(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 tei

S666/93 e Lei n°

10,520/2002 de Buriticupu/MA.
Art. 2° A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO i
MARANHAO,em 26 de agosto de 2021.

CIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO

João Carlos l(fe?>á(B/ra da Silva
Prefeito^unicipal

Rua Sào Raimundo,01. Ccniro, Burilicupu-MA. CEP n" 65.3W4X)0 - CNPJ: 01.612.525/000Ml)
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R“t:Mzrzzzi
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
AUTUAÇÃO DO PROCESSO
Vem ao exame deste departamento Jurídico, o presente processo administrativo, que trata do
Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços
de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal 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° 0306001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico-SRP
Órgão Gerenciador: Gabinete do Prefeito
Tipo de Licitação: Menor Preço por item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Fundamenta-se na Lei Federai 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 rf 8.666/1993, Lei Complementar xf 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar rf
147. e Lei Complementar 155 de 27 de outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à
espécie.
DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação de
serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e
marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
ESTIMATIVA DO VALOR:
objeto do presente termo de referência foi
O preço considerado como estimativa para
determinado com base em pesquisas de preços obtidos através do Sistema Eletrônico Banco de Preços,
com base em tal procedimento foi estimado o valor total de R$ 148.515,50 (Cento e quarenta e oito mil
e quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos).
DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no
Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será infomado no ato de formalização
do contrato, conforme Art. 7° § 2® do Eíwreto Federal n® 7.892/2013.

:icupu-MA, lOde junho de 2022.

SGA
Assj iíôr Jurídico do Município
OAB/MAN® 22429
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITIFR.A MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40

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 BURITICUPU, no uso das atribuições legais
que lhe confere o art. 68 da Lei Orgânica Municipal, na Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto na Lei Federal n" 10.520. de 17 de julho de 2002 e na Lei Federal n‘" 10,024, de 20
de setembro de 2019; e
Considerando, a necessidade de aprimorar as normas e procedimentos para realização
de licitações na modalidade pregão, no âmbito da administração municipal,

DECRETA:

Art. T‘ Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços
comuns de engenharia no âmbito da Administração Pública Municipal.
§ 1” A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da
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 vinculação ao instrumento convocatono,
dü julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que
lhes são correlates.

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

§ 2'" As nonnas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor 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:
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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
edital; e
c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de
sua realização;
II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamenle deíinidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do
mercado;

lU

bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos lennos do
inciso II;
IV - lances intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém
iníeriores ao último lance dado pelo próprio licitante;
V obra - construção, refonna, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel,
realizada por execução direta ou indireta;
VI - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração pública;
VII - serviço comum dc engenharia - atividade ou conjunto de atividades que
necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos
lermos do disposto na Lei Federal n“ 5.194. de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de
desempenho e qualidade possam scr objetivamente definidos pela administração pública,
mediante especificações usuais de mercado;
VIU - termo de referência - que deverá conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir
dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto,
com as seguintes informações:
1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas
especificações excessivas.irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a
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. 0 cronograma fisico-fmancciro, se necessário;
b) o critério de aceitação do objeto;
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c) os deveres do contratado e do contratante:
d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e
econômico-financeira, se necessária;
e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ala de registro
de preços;
f) o prazo para execução do contrato; e
g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.

§ 1

A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza técnica.
§ 2“ Os bens e serv’iços que envolverem o desenvolvimento de soluções especificas de
natureza intelectual, cientifica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no
inciso II do caput, serão licitados por pregão, na forma eletrônica.
Alt. 4" O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:
l - contratações de obras;
II - locações imobiliárias e alienações; e
111 - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no
disposto no inciso 111 do capui do art. 3".
CAPITULO II
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.
§ l" O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e de
autenticação que garantam as condições dc segurança nas etapas do certame.
aiftponíveÍR no
§ 2” Poderão ser uiilizauo.s sisicmas prOpriws
mercado, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização das modalidades dc
transferências voluntárias.

Art. 6" A realização do pregão, nn tônna eletrônica, observará as seguintes etapas
sucessivas:
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I' planejamento da contratação;
n - publicação do aviso de edital:
UI - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;
IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;
V - julgamento;
V'í > habilitação;
VU - rccursal;
Vlli - adjudicação; e
IX - homologação.
Art. T Os critérios de 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. Serâo fixados critérios objetivos para definição do melhor preço,
considerados os prazos para a execução do contraio e do fornecimento, as especificações
técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de
gestão de logística sustentável e as demais condições estabelecidas no edital.
Art. 8" 0 processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruido com os
seguintes documentos, no mínimo:
I - termo de referência;
II - piatiilha estimativa de despesa;
Ui - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas.
exceto na hipótese de pregão para registro dc preços;
IV^ - autorização de abertura da licitação;
V - designação do pregoeiro e da equipe de apoio;
VI - edital e respectivos anexos;
VU - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de
registro de preços, confomnie o caso;
VIU - parecer jurídico;
IX - documentação exigida e apresentada para a habilitação;
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X - proposta de preços do licitante;
XI - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:
a)os licitantes participantes;
l>) 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;
f) 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) o resultado da licitação;
XII - comprovantes das publicações:
a)do aviso do edital;
b) do extrato do contrato; e
c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e
XIIÍ - ato de homologação.

§ í“ A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema
eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos
arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para
comprovação e prestação de contas.
§ 2" A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu
encerramento, para acesso livre.
CAPÍTULO III
DO ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO
Art, 9" A autoridade competente promotora da licitação, o pregoeiro, os membros da
equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão, na forma eletrônica, serão
previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico.

l
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§ 1" O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de
identificação e de senha pessoal e intransferivel.
§ 2" Caberá à autoridade competente promotora da licitação solicitar, junto ao
pro\'cdor 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
Município, que atuará como provedor do sistema.
Art. 11. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas na
portaria municipal que designa as atribuições da autoridade superior:
I - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;
II - indicar o provedor do sistema;
111 - determinar a abertura do processo licilatório;
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
VII - celebrar o contrato ou assinar a ata dc 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;
n - aprovação do termo de referência pcia auunttiaUc
delegar;

p<*>r

III - elaboração do editai, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das
intervalo mínimo de diferença de
propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o
incidirá
tanto cm relação aos lances
valores ou de percentuais entre os lances, que
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
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IV - definição 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 c o atendimento das necessidades da administração pública; e
V - designação do pregoeiro c de sua equipe de apoio.

.\rt. 13. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não
constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e .será disponibilizíido exclusiva c
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
§ U’ O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a
contratação será fundamentado no §3‘* do art. T da Lei n" 12.527, de 18 de novembro de
2011. e no art. 20 do Decreto n^’ 7.724. de 16 de maio de 2012.
§ 2" Para fms do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para
a contratação será tornado público apenas e imediaíamente 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 lúpótc.scs 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 obrigatoriamente 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 servidores do órgão ou da
entidade promotora da licitação; e
II - os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de
cargo efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros permanentes do órgão ou da
entidade promotora da licitação.
§ r A critério da autoridade competente, o pregoeiro c os membros da equipe de
apoio poderão ser designados para uma licitação específica, para um período determinado,
admitidas reconduções, ou por período indetenninado, permitida a revogação da designação a
(.^uak}iicr tempu.

§ 2 A Administração Pública Municipal estabelecerá plano de capacitação que
contenham 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
liciíalóriü. a serem implementadas com base em gestão por competências.
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Art 15. Caberá ao pregoeiro, em especial:
l - conduzir a sessão pública;
[| - 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
elaboração dcs.ses documentos;
III - verificar a confomiidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no
editai;
1\' - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;
y\ - sanear erros ou falhas que nâo alterem a substância das propostas, dos
documentos de habilitação e sua validade jurídica;
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente
quando mantiver sua decisão;
VIII - 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 üc outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 16. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo
licitatório.
Art. 17. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:
1 - credenciar-se previamente na plataforma, na hipótese de que trata o §2“ do art. 5”,
no sistema eletrônico utilizado no certame;
II remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de
r«a»*
habilitação e a proposta e, quanuo necessário, os aucuinoaiuo
UI - responsabilizar-se formalmenle pelas transações efetuadas em seu nome, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
direlamenlc 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
dti senha, ainda que por terceiros;

BURITICUPU-M^
a'

Proc.^2^^£ií2jL 2022

FIs.
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
prefeiti:ra MVMCIPAL de BIJRITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitaíório e
rcsponsabüizar-se pelo ônus decoiTente da perda de negócios diante da inobservância de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
V - comunicar imediatumente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;
VI - utilizar a chave dc identificação e a senha de acesso para participar do pregão na
forma eletrônica; e
VII - solicitar o cancelamento cb chave de identificação ou da senha de acesso por
interesse próprio.
Parágrafo único, O fornecedor descredenciado no Município terá sua chave de
identificação e senha suspensas automaticamente.

CAPITULO VI
DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL
Art. 18. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a
convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital em jornal de grande
circulação no estado, no Diário Ofícial dos Municípios Mineiros e no sitio eletrônico oficial
do Município.
Art. 19, O Município disponibilizará a íntegra do edital na plataforma de pregão
eletrônico iníbnnada no edital e no sítio eletrônico do Município.
Parágrafo único, Na hipótese do § 2“ do art. 5", o edital será disponibilizado na
ínicgia no sitio eletrônico do Município e no portal do sistema utilizado para a realização do
pregão conforme informado no edital.
Art. 20. Modiílcações no edital serão divulgada pelo mesmo instrumento de
publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será
reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas,
resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.
Art. 21. Os pedidos dc esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anienores a üaia lixaüa puru ubonuru Ua
pública, por meio eletrônico, na forma do edital.
§1" O pregoeiro responderá aos pedidos de esclanx:imentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de rccebimenlo do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital c dos anexos.

^ BURITICUPU-MA
Proc^^£c^/_ 2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFErrURA MI NICIPAL DE BÜRITIC UPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNP.I N" 01.612.525/0001-40
§ 2“ As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
Art. 22. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da sessão pública,
§ 1“ A impugnação não |>ossui 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.
§ 2” 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 e publicada nova data para
realização do certame.

CAPÍTULO VII
DA APRIÜSENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
Art. 23. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos dc
habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso do
edital.
Art. 24. Após a divulgação do edita! no sítio eletrônico, os licitantes encaminharâo,
e.xclusivameníe por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
§ r A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública.
§ 2" Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do cadastro dc fornecedores do Município, assegurado aos demais licitantes o direito
dc acesso aos dados constantes deste cadastro.
§ 3” O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no
ediia). nos termos do disposto no capui, t>coiTcni por m«iw a%j
a.
e senha.
§ 4" O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos
para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
§ 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 poderão retirar ou .substituir a proposta e os documentos dc
habilitação anterionnenie inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
§ 7® Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo
licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o
que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo DC.
§ 8" 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 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 encaminhados pelo licitante
melhor classificado após o encerramento do envio de lances, obser\'ado o prazo de que trata o
§ 2® do art. 36.
CAPITU1.0 VIII
DA ABERTIÍRA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES
Art. 25. A partir do hofãrio previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta
pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e .senha.
§r Os licitantes poderão panicipar da sessão pública na internet, mediante a utilização
de .sua chave de acesso e senha.
§2" O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre
pregoeiro c os licitantes.

o

Art. 26, O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 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 em tempo real por todos os participantes.

Art. 27.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo

pregoeiro.
Parágrafo único. Somente as propostas classificadas pelo picgtfciro puni^ipíu-ao
etapa de envio de lances.

da

Art. 28. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva,
oportunidade em que os iicilantes poderão encaminhar lances exclusívamente por meio doy
sistema eletrônico.
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§ r* o licitante será imedialamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
§ 2" Os licitantes poderào oferecer lances sucessivos» observados o horário fixado para
abertura da sessão pública e as regras e.slabelecidas no edital.
§ 3" O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de
desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando
houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 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 infonnados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
Art. 29. Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes
modos de disputa;
I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações,
conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou
II - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
lance fmaí e fechado, confomic o critério dc julgamento adotado no edital.
Parágrafo único. No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto cm relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
.Alt. 30. No modo dc disputa aberto, de que trata o inciso í do caput do art. 29, a
etapa de 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
período de duração da sessão pública.
§ 1° A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será
jo
.-.Tiníito»; í» Acorrerá suoessivamentc sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive quando sc tratar de lances intermediários.
§ 2" Na hipótese de não haver novos lances na foima estabelecida no caput e no § V\ a
sessão pública será encerrada automaticamente.
§ 3" Encerrada a sessão pública som prorrogação automática pelo sistema, nos termos
do disposto no §i", o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio
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da etapa de envio de lances, em 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 11 do caput do art.
29, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
§ I” Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
§ 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 tínal e fechado em até cinco minutos, que
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
§ y Na ausência de, no minimo, três ofertas nas condições de que traia o §2®, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três,
poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso ate o
encerramento do prazo.
§ 4“ Encerrados os prazos estabelecidos nos §2"^ e §3", o sistema ordenará os lances em
ordem crescente de vanlajosidade.
§ 5" Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos §2® e §3®. haverá
o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no §4®.
§ 6® Na hipótese dc não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda às exigências para habilitação, o prcgoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio,
mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no §5®.
.Art. 32. Na hipótese dc o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer
da etapa de envio de lances da sessão pública e pemianecer acessível aos licitantes, os lances
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
Art. 33. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
(\ov mimiios. a sessao pública será suspyensa e reiniciada somente decorridas
vinte c quatro horas após a comunicação do íáío aos partlcipariie.s, no síiio clotrOníwo
para divulgação.
v.npor,or !t

Art. 34. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de
desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no §2“ do art. 3® da Lei n® 8.666, de 1993,
se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
V;
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Art. 35. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 33, caso nâo haja
envio de lances após o início da fase competitiva.
Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será
sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
CAPÍTULO IX
DO JULGAMENTO
Art. 36. Encerrada a etapa de envio dc 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 no edital.
§ 1" 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,
contado 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
trata o L opul.
Art. 37. Encerrada a etapa dc negociação de que trata o art. 36,o pregoeiro examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7^ e no § 9” do art. 24, e verificará a habilitação do licitante
conforme disposições do editai, obser\'ado o disposto no Capítulo X.
CAPÍTULO X
DA HABILITAÇÃO
Art. 38. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação
relativa;
I - à habilitação jurídica:
II - à qualificação técnica;
Ui
'
à qualificação econômico-fmanceira;
IV

à regularidade fiscal e trabalhista:

V - à regularidade fiscal perante as Faz-endas Públicas estaduais, distrital e municipais,
quando nece.ssário: e
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VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXFII do caput do art. 7® da Constituição
c no inciso XVTIl do caput do art. 78 da Lei n“ 8.666, de 1993.
Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos 1, IIL
IV e V do caput poderá ser substituída pelo registro cadastrai do Município.
.Art, 39. Quando permitida 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 edital e representará as consorciadas perante o Município;
11- a apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa
consorciada;
III- 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 definidos no edital, para fms de qualificação econômico-financeira;
V- a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do
consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato;
VI- a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e
VII - a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.
Parágrafo único. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma
licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.
Art. 40, A habilitação dos licitantes será verificada por meio do envio no campo
especifico na plataforma de pregão eletrônico, nos documentos por ele abrangidos.
§ r Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o
julgamento 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.
§ 2" A verificação pelo município nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
§ Ã Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n 2200-2, de
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24 de agosto do 2001, serão recebidos e presumir-se-ào verdadeiros em relação aos
ignaiários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel
§ 4" Na bipólese dc a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender
às exigências para habilitação, o prcgoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de dassificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao
edital.
§ 5" Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital
exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada
exciusivamente via sistema, no prazo ílxado no edital, com os respectivos valores
rcadequados ao lance vencedor.
§ 6“ No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços,
quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a
contratação, poderá .ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total
estimado, respeitada a ordem de classificação, 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 porte será exigida nos termos do disposto no art. 4“ do Decreto Federa!
n*’ 8.538. de 6 de outubro de 2015.
§ 8“ Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será
declarado vencedor.
CAPÍTULO XI
DO RECURSO
Art. 41. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido
na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recorrer.
§ r Âs razões do recurso de que trata o capui deverão ser apresentadas no prazo de
Í03) três dias.
§ 2“ Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
conírarrazões, no prazo de 03 (três) dias, contado da data fmal do prazo do recorrente,
av.rna» vi-itn imeítÍHtH dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 3" A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção dc
recorrer, nos tennos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e 0
pregociro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
§ 4” Ü acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não
podem ser aproveitados.
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CAPÍTULO XII
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
.Art. 42. Decididos os recursos c constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. nos
íennos do disposto no inciso V do capuí do art. 1 i.
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 temios
do disposto no inciso IX do capuí do art. 15.
CAPÍTULO xm
DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO
Art. 44. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros
ou falhas que nào alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante dccísào fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá
validade c eficácia para fins de habilitação c classificação.
Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, 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.

CAPÍTULO XIV
DA C:ONTRATAÇÃO
Art. 45. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato
ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital.
§ r Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas
pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
§ T Na hipótese dc o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignada-s no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro
se*r Crtnv■oeado. re.speitada a ordem dc classificação, para, após a comprovação
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos cumplcmontaic.
e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da
aplicação das sanções de que truta o art. 46.
§ 3“ O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, pemiitida a fixação de
prazo diverso no edital.
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CAPÍTULO XV
DÁ 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 em edita! e no contrato e das demais
cominaçôes legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do
prazo dc validade de sua proposta:
I - nào assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contraio;
VI! - fraudar a execução do contrato;
VIU - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
§ r As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, cm pregão para registro de preços que, convocados, nào honrarem o compromisso
assumido .sem justificativa ou com justiílcativa recusada pela administração pública.
§ 2*' .As sanções serão registradas no sistema de Cadastro de Fornecedores do
Município, publicadas no Diário Oficial do Município de Buriticupu/MA.
C APITULO XVI
DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
Art- 47. A autoridade competente para homologar o procedimento liciíatório de que
uaia vyw r.Scc-rot.% p.wturA rc‘vrtgá-io siomenie CIO razão do interesse público, por motivo de fato

superveniente devidamenlc comprovado, pertinente e suficiente para justiticar a revogaçau, c
deverá anu!á-Io por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de
ato escrito e fundamentado.
Parágrafo único, Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da
anulação do procedimento liciíatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
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CAPÍTULO XVII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art, 48. Os horário.5 estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão púbüca
observarão o horário de Brasüia, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
Art. 49. Os participantes de liciUiçâo na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
têm direito público subjetivo à ftel 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
complcmeníares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
Art. 51. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório
permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo.
Art, 52. Objetivando a correta aplicação deste Decreto, a Secretaria Municipal de
da Coordenação dc Apoio
Gestão, por inleimédio da Diretoria Administrativa
Administrativo promoverá treinamento à Comissão de Licitação e aos demais responsáveis
pelo Setor de Compras e Setor de Contratos.
Art. 53. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, para a modalidade pregão, as
normas previstas na Lei federa! n" 8.666 de 1993.
.\rt. 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 prejuízo dc sua publicação oficial.
Art 55. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 56. Revogam-sc as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, em 04 de janeiro de
2051.

(4
Joáo CarI s^eixeira da Silva
Prel uo 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 são adotadas as seguintes
definições:
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos
para registro formal 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;
III - 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
de
dele
Registro
Preços
decorrente;
!V - 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 á ata de registro de preços.
Art. 2° Será adotado, preferencialmeníe, o SRP nas seguintes
hipóteses:
I 'quando, pelas características do bem ou serviço, houver
necessidade de contratações frequentes;
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de
entregas parceladas ou contratação de serviços necessários â Administração
para o desempenho de suas atribuições;
iii - 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° Excepcionalmente 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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I - 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;
111 - promover todos os atos necessários á instrução processual para
realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das
justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela íei;
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 todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele
decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia
aos demais órgãos participantes;
Vil - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação,
sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes da Ata;
Vin - 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 esíimativo de valores, com base nos preços de mercado, nos termos da
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Lei Federal n° 8.666/1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer
parte, devendo ainda:
I - 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;
H - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o
objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento iicitatório; e
)lt - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as
respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar,
quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo depois de
concluído o procedimento Iicitatório;
§ 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:
I - promover consulta prévia junto ao órgão 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 informações sobre a contratação efetivamente realizada;
II ~ 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;
íll - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente
assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela
aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais; e
IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa
do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata
de Registro de Preços, as divergências relativas à 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.
§ É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que traía o § do artigo 65 da Lei
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 do Sistema de Registro de Preço poderão
ser alterados, observado o disposto no art.65 da Lei 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 total do item em lotes,
economicamente viável, de forma a
sempre que comprovado técnica e
possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a
quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.
subdivisão se dará em função da
§ 1° Em se tratando de serviços, a
unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados
ou
esperados, e será observada a demanda especifica de cada órgão
participante
do
certame.
entidade
§ 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 principio 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 total estimada para o item ou lote,
observando-se o seguinte;
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l - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão
divuigados em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante
a vigência da Ata de Registro de Preços;
II - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá
ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e
tu - as secretarias ou órgãos participantes 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, facultando-se a realização de
aquisição pretendida, sendo assegurado ao
licitação específica para
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 devidamente 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
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e
presentes e futuras
.
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 á 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 à cobrança do
e a
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimenío de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
§ 7° É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal
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 federal.
Art. 9° O edital de licitação para registro de preços contemplará, no
mínimo:
1 - a especifícação/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;
1! - a estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão
gerenciador e órgãos participantes;
iil - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos

nao

participantes, observado o disposto no § 4° do art.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 - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento e, compiementarmente, 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;
VI “ o prazo de validade do registro de preço;
Vil * os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço;
Vül

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.
§ r O editai 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.
§ T Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação de
serviços 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.
Art. 10 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem
registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de
Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
Alt. 11 A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação
pelo órgão gerenciador do registro de preços, será 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
IMI
alínea "d” do inciso do caput do artigo 65 da Lei 8666 de 1993.
§ 1° O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
eleve o custo dos
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover
as necessárias negociações junto aos fornecedores.
§ 2° Quando o preço iniciaimente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I - 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
- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociaçao.
§ 3° Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado,
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
t - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
veracidade dos motivos e comprovantes
penalidade, confirmando a
antes do pedido de fornecimento; e
apresentados, e se a comunicação ocorrer
11 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação.
S4“ 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 contratação mais vantajosa.
Art. 13 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços,
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W - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente,
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
íli - 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 público.
§ 1° 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 ocorrêncta 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
operacionalização 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 em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 Revoga-se o Decreto n° 006/2014 de 28 de dezembro de 2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão, em 04 de
janeiro de 2021.
f\

João Carie
Prefí

eixeira da SMva
Municipal
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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® 0306001/2022, para
exame e aprovação da Minuta do Edital e Contrato tendo como objeto o Registro de preços para
eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de produção e
divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, com o disposto na 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 Complementar tf 147, e Lei Complementar 155 de 27 de
Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.
Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de
estima e consideração.

1
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No Acórdão TCU n. 7^4/2015 - Plenário, houve expressa determinação para que a Administração
Pública instaure processo com vistas a penalização das empresas que pratiquem, injustifícadamente, ato
ilegal tipificado no art. y^^da Lei 10.520/2002 tanto na licitação, quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que 0 licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular
proposta/lance firme e possível de cumprimento.

. prática injustificada de atos. tais como: não manter a proposta (ex. desistência, .solicitação de troca
de marca, não envio de amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex. documentos
de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação,
sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo.

Retirada deste edital - O download deste Edital, assim como, o Termo de Referência e todos os
da
Internet:
nas
páginas
estarao
seguintes
anexos
gratuitamente
disponíveis
htws:/'buriliciWJi.ma.í{ov. br/licitacaolisla.phi?. hllp:.-/licilaneí.com.br. , ou poderão ser solicitados através do
e-mail cplburiticiipii2()2 Kaismail.com ou, ainda, na .sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, Setor
de Licitações situado à Rua São Raimundo, ff 01. CEP: 65.393-000 - Centro - Buriticupu/MA, mediante a
apresentação de mídia gravável (pen-drive).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
(Processo Administrativo n° 2305001/2022)
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM ITENS EXCLUSIVOS A PARTICIPAÇAO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MEIs.
(Artigo 48. inciso I da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n°
147/2014).
DISPUTA ABERTA
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. inscrita
no CNP.Í sob 0 rf 01.612.525/0001-40. com sede na à Rua São Raimundo. n° 01. CEP: 65.393-000. Centro Buriticupu/MA por meio do seu Pregoeiro designado pela Portaria de rf 004/2022 de 04 de janeiro de 2022.
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELEÍRÒNICA, com critério de julgamento menoi
preço. nos termos da Lei lE 10.520. de 17 de julho de 2002. do Decreto Federal n° 10.024. de 20 de setembro
de 2019, Decreto Municipal n° 004/2021 e n“ 007/2021. Lei Complementar n'^ 123. de 14 de dezembro de
2006. aplicando-se. subsidiariamenie. a Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993. e as exigências estabelecidas
neste Edital.

Data da sessão: xx/xxxxxxxx/xxxx
Horário: OOhOOmin
Local:- httD://vv\vvv.licitanct.com.br''.
1. DO OBJETO
1.1.0 objeto da presente licitação é o Registro de preços para eventual, tutura e parcelada contratação de
empresa para prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Preleitura Municipal de Buriticupu/MA, coníoime
anexos.
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital c seus
1.2. A licitação será dividida em itens, conlorme tabela constante do Termo de Reíerência. facultando-se ao
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
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Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro — Buriticupu/MA
1.3.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4.

Em atendimento ao disposto no artigo 48. inciso E da Lei Complementar n° 123/2006. com redação
dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.
/ - 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);
1.5.
A critério da administração pública e em observância ao artigo 49. incisos II e IIL da Lei Federal
n° 147/2014. não aplicará o disposto no item acima, quando:
1.5.1 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
1.6.

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. 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 Decreto Municipal n° 007/2021.
3. DO CREDENCIAMENTO.
3.1.

O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANEl que permite a

participação dos interessados na modalidade LICITATÒRIA PREGÀO,em sua FORMA ELETRÔNICA.
3.2.

O cadastro deverá ser feito no Portal LICTTANET. no sítio littv://wwwMcitanet.com.br/.

J.2>.

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 formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,assume
como lirmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
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representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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 tornem
desatualizados.
3.5.1.

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO 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 LíClTANEl.
4.2.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para

as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei if 11.488. de 2007, para o microempreendedor
individual - MEL nos limites previstos da Lei Complementar n^^ 123, de 2006 e suas alterações.

4.3.

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 Editai e seu(s) anexo(s):

4n
.J.J.
^

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber

citação e responder administrativa ou judiciaímente;
4.3.4.
4.3.5.

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666. de 1993:
Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou

liquidação:
4.3.5.1.

Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial.

desde que apresente o Plano dc Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor,
sem prejuízo dc atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-fmanceira estabelecidos
no edital
4.3.6.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio:
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4.3.7.
{Acórdão
4.4.

OríianizaçÕes da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP. atuando nessa condição
746/2014-TCU-Plenário).

Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1.

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar rf 123. de 2006.

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49:
4.4.1.1.

Nos itens exclusivos para panicipação de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalação do campo "não“ impedirá o prosseguimento no certame:
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.
4.4.3.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos:
Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada

está em conformidade com as exigências editalícias:
4.4.4.

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências 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°.
^

XXXIII. da Constituição:
4.4.6.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP rf 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 art. 5“ da Constituição
Federal:
4.4.8.

Que os serviços são prestados 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, coníorme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213. de 24 de
julho de 1991.
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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 HABILITAÇAO
5.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação.
J.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. §
rdaLC 11“ 123, de 2006.
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 abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocoiTerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
6.1.1. Valor unitário e total do item:
6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência: indicando, no que for aplicável, marca,fabricante prazo de validade ou de garantia:
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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 serviços.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro. omissão ou qualquer outro pretexto.
’.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:
6.6.1.

O dcscumpriinenlo das regras supramencionadas pela Administração por parte dos

contratados pode ensejar a fiscalização por ()rgãos de Controle e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exalo cumprimento da lei. nos termos do art. 71. inciso IX, da Constituição:
ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verilicada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.
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.
12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em confonnidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1.

A licitante que se identificar de alguma forma na planilha do sistema, terá sua
proposta desclassificada.

7.2.2.

Também será desclassificada a licitante que não enviar o arquivo da proposta inicial
conforme modelo ANEXO IV do Edital.
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7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
7.2.4. 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 exclusivamcnte por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatainente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, obseivando o horário fixado para abertura da sessão e
as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele olertado e registrado pelo
sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os iances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá scr de R$ 1.00(um)real.
7.9

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ^●aberlo'\ 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 hou\ er lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

7.1 1

/\ 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-sc-á
automaticamente.

7.13

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro.
assessorado pela equipe de apoio, jusiiflcadamente. admitir o reinicio da sessão pública de lances, em
prol da consecução do melhor preço.
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7.14.

Nào serào aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.
7.15.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serào informados, em tempo real. do \ alor do

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.16.

No caso de desconexão com o Pregoeiro. no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.17.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

minutos- a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.18.

O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido ne.ste Edital e seus anexos.
7.19.

7.20.

Caso 0 licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a veriílcação automática,junto à Receita Federal- do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-sc o disposto nos arís.
44 e 45 da LC n° 123. de 2006. regulamentada pelo Decreto n° 8.538. de 2015.
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.
, .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 intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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7.25.

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.
7.26.

Havendo eventual 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 produzidos:
7.26.1.

No pais;

7.26.2.

Por empresas brasileiras:

7.26.3.

Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País:

7.26.4.

Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
7.27.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

ou os lances empatados.
7.28.

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.
7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.28.2. 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 easo. dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
7.29.
8.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. T e no § 9” do art. 26 do
Decreto n." 10.024/2019.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão n‘ 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
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8.2.1.

Considera-se inexequí\'el 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 comocatório 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. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentaras 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:
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. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro. destacam-se os que contenham
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou. se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro. sem prejuízo do
seu ultcrior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da propostay
8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena
de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 24(vinte c quatro) horas contados
da solicitação.
8.5.3.1.

Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização

do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
8.5.3.2.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no

sistema.
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8.5.3.3.

No caso de nào haver emrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem

justiílcativa aceita pelo Pregoeiro. ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.5.3.4.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)

aceita(s). o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.5.3.5.

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.5.3.Ó.

Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão

ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias. após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.5.3.7.

Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus. os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
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 "chaí

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, 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 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 ocorrência do empate ficto. previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123. de 2006. seguindose a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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8.10.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante.

observado o disposto neste Edital.
9.

DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição previa ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classiíicada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
ou
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame
a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Possuir Cadastro no Portal LICTTANET:
b) Cadastro Nacional de Empresas ínidôneas e Suspensas - CEIS. mantido pela Controladoria-Geral da
União (wwvv.nortaldatransparencia.üov.br/ceis):
c) Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de .lustiça rwww.eni.ius.br/improbidade adm/consultar reqiierido.php)d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON.
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU:
9.1.1.

Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas

das alíneas ‘'N’. "c e ^‘d’' acima pela Consulta Consolidada de Pessoa .lurídica do TCU
(https://certidoesapfapps.tcu.gov.br/)
9.1.2.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n'' 8.429. de 1992. que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sòcio
majoritário.
9.I.2.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 de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2.

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de

fornecimento similares, dentre outros,
9.1.2.3.

O

licitante

será

con\'ocado

desclassificação.
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9.1.3.

Conslalada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta

de condição dc participação.
9.1.4.

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência

do empate feto. 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 de 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 tlnanceirae 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 conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação
atualizada.
9.2.2.

O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito
cm encontrar a(s) certidão{Ões) válida(s). conforme 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 c já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los. em
formato digital, via sistema, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.4.

Somente haverá a necessidade de comprovação 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.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante lor a

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filiai, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente. forem emitidos somente em nome da matriz.
Serão aceitos resistros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
9.6.1.
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 9.3. os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a

documentação relacionada nos itens a seguir, para Ims de habilitação;
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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 wuw.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
administradores:
9.8.4.

sede. acompanhado

de

documento

comprobatório

de

seus

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:
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 cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n^ 5.764. de 1971;
9.8.7.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de

autorização;
9.8.8.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva;
9.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, confonue o caso:

9.9.2.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional(PGFN). referente a todos os créditos tributários federais

Páaimi 15 de 57

^

BUÇiTlCUPU-M/í

Proc^2j^ièi<^2022
FIs,
Rub.
10-1M994

—

ESTADO 1)0 MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURÍTICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
e à Dívida Aliva da Uniào(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 Federai
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4.

Prova de ine.xistencia de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VIl-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452. de l°de maio de 1943:
9.9.5.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo à sede
ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

9.9.6.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.6.1.

Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa,

expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Estadual;
9.9.6.2.

Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à dívida
ativa do Estado, ex pedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante.

comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual:
9.9.7.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa,
relativo à Atividade Econômica (ISS). expedida pelo Município do domicílio ou
sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal:
9.9.7.2.

Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida

ativa do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio
ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão
9.9.8.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais

relacionados ao objeto licitatório. deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede. ou outra equivalente, na forma da lei;

Página 16 de 57

BURITICUPU-M/
Proc^jC^^lh^l 2022
F!s.
Rub.
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/00OÍ-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
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 Econômico-Financeira.
9.10.1.

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com

data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da
documentação quando não vier expresso na certidão:
9.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58. da Lei n." ! 1.101. de 09 de fevereiro de 2005. sob pena de inabilitação.
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação
9.10.2.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,já exigíveis

e apresentados na forma da lei. incluindo suas respectivas notas explicativas devidamente
registrada no órgão competente, 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.

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;
9.10.2.2.

É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato

social/estatulo social.
9.10.2.3.

Caso o licitante seja cooperati\ a. tais documentos deverão ser acompanhados da

última auditoria contábil-fmanceira. conforme dispõe o artigo 112 da Lei n“ 5.764. de 1971.
ou de uma declaração, sob as penas da lei. de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
9.10.3.

A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção

de índices de Liquidez Gerai (LG). Solvência Geral(SG)e Liquidez Corrente (LC). superiores a
1 (um)resultantes da aplicação das fórmulas:
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Ativo Circulante - Realizável a Longo
LG =

Prazo
Passivo Circulante
Circulante

SG =

LC =
9.10.2.4

Passivo Nào

Ativo Total
Passivo Circulante -r Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a l(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.
9.10.2.5

A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com

o Balanço PalrimoniaL cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED
CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 2.003/2021.

9.11.

Qualificação Técnica
9.11.1.

Apresentar no mínimo 1 (um)atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)

jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a aptidão
para atender de modo pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do
objeto da licitação:
9.11.1.1. O licitante

deverá disponibilizar todas as informações

necessárias à

comprovação da leaitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado
neste Edital, e apresentar, quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s)
contratos(s) e ou nota(s) fiscal(ais) a ele(s) peitineníe(s). além de fornecer o(s)
endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) em que foram prestados
os serviços.
9.12. 0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auterir os beneíicios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123. de 2006. estará dispensado (a) da piova de
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inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

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.

9.13.1.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à láse de

habilitação.
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para. no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A nào-regutarização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabiÜtação
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.
e
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação llscal
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.16.

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.
9.17.

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.
9.18.

Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo mabilitaçao.

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n"* 123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente,
9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item. que estiver concorrendo em outro item. ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é. somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim succssivamenie, sob pena de inabilitação. além
da aplicação das sanções cabíveis.
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9.19.1.

Nào havendo a comprovação cumulati\a dos requisitos de habilitação, a inabilitaçào

recairá sobre o(s) item(ns) de menor{es) valor(es) cuja reíirada(s) seja(m) suficiente(s) para
a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no FMital. o licitante será declarado
vencedor.
10.
10.1.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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 língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via. sem emendas.
rasuras. entrelinhas ou ressalvas, dev endo 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 fmal deverá ser documentada nos autos e será lev^ada 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).
10.3.1.

Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão

os

primeiros: no caso de divergência entre os valores numéricos e os v^alores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10.4.

A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente. ao objeto deste Edital, sem conter

altcrnativas 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.
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11.

DOS RECURSOS
Declarado 0 vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualillcada

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for 0 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) decisào(ões) pretende recorrer e por quais moti\ os. em campo próprio do sistema.
11.2.

Havendo quem se manifeste, caberá ao l^regociro verificar a tempestividade e a e.xisiência de

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 0 recurso. íundamentadamente.
11.2.1.

Nesse momento 0 Pregociro nào adentrará no mérito recursal. mas apenas verificará as

condições de admissibilidade do recurso.
1 1.2.2
.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3.

Uma vez admitido 0 rece.r.so. o recorrente tera, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sieina eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo.
intimados para. querendo, apreseniarein '.■ont}‘arrazões lambéní pelo sistema eletrônico, em outros
■mino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
três dias. que começarão u contar d<
imediata dos elementos indispensá\’eis à det ■sa de seus interesses.
1 1.3.

O acolhimento do recurso invalida tão someme os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.

Os autos do processo permanecerão com ''isla iranqneada aos interessado.s. no endereço constante
neste Edital.
DA REABERTURA DA SESSÃO PUBI JCA
12. 1 .

A sessão pública poderá ser reaberta:
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública prec lente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
12.1.1.

i>r

em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2.

Quando houver erro iia ticeitaçao do preço melhor classificado ou quando 0 licitante
declarado vencedor não assinar 0 contrato ;ao ■tirar 0 instrumento equivalente ou nào compro\'ar
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do ari. 43. §U da LC n 123/2006. Nessas hipóteses.
serão adotados os procedimentos imediatantente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser con\'ocados para acompanhar a sessão reaberta.
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12.2.1.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico r'chat"). e-mail. de acordo com a

fase do procedimento licitatório.
12.2.2

A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no portal

LICTTANET. sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro.

caso não haja interposiçào 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

homologará o procedimento licitatório.
14.
14.1.
15.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá e.xigência de garantia de execução para a presente contratação.
DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos serviços prestados na presente contratação.
16. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
16.1.

O Sistema de Registro de Preços(SRP)é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços

^^eiativos à prestação de ser\dços e aquisição de bens. para contratações futuras da Administração Pública.
16.2. .Ata de Registro de Preços: documento vinculativo. obrigacional. com característica de compromisso
para ílitura 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:
16.3.

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.
16.4.

Óraào 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.
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ió.5.

Órgão não participante: é o órgão ou entidade que. não tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.
16.6.

Após o encerramento da etapa competiti\a. os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
16.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classifcado.
6.8. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
x encedor. estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase
competitiva.
16.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem
classificado durante a fase competitiva:
16.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de ane.\o. o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classiíicação do certame, excluído o
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3^
da Lei n" 8.666. de 1993:
16.1 1. O registro a que se refere o subitem 16.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso
dc impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no Decreto
Municipal n° 007/2021;
i6.12. Se houver mais do um licitante na situação de que trata o subitem 16.9. serão classiíicados segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva:
16.13. .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 tf 007/2021:
16.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 16.11 será
efetuada, na hipótese prevista no Decreto Municipal if 007/2021 e quando houver necessidade de contratação
de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas Decreto Municipal n° 007/2021:
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16.15. () anexo que Irata o item 16.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá
a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
16.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o 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:
16.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de BURITICUPIJ/MA:
',6.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme
minuta do anexo ÍII) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de
compra, conforme o artigo 62 da Lei n“ 8.666/93:
16.18.1. 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.
16.19. 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:
16.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços
e neste Edital.
17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1.

Após a homologação da licitação, a(s) iicitante(s) \ encedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a
ala de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
c nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
a
A convocação da(s) vencedora(s). assim como qualquer comunicação entre as partes
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.

17.1.1.

17.2.

É facultada a Prefeitura Municipal de BURmCUPU/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 cabh eis.
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17.3.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez. por igual período, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra moti\'o justilleado e aceito pela Prefeitura Municipal de
BURITlCUPU/MA.
18. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
18.1.

Caberá ao órgão gerenciador a prática dc todos os atos de controle e administração do Sistema de

Registro de Preços, e ainda o seguinte:
18.1.1.

Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do
município:

18.1.2.

Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de con.sumo.

promovendo a adequação dos respectivos lermos de referência ou projetos básicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização:
18.1.3.
Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento
licitatório:
18.1.4.

Realizar, por nteio do Setor de Compras, pesquisa de mercado para identificação do
valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos

órgãos e entidades participantes:
Confirmarjunto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado,
inclusive quanto aos quantitativos e termo dc referência ou projeto básico:
18.1.6.

Realizar o procedimento licitatório:
Gerenciar a ata de registro de preços:
Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados:

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes dc
infrações no procedimento licitatório: c
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18.1.10. 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.
18.2.

O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das
atividades previstas nos incisos 18.1..3. 18.1.4 e 18.1.6.

19. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÀO PARTICIPANTE
19.1.

O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de
preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de
entrega c. quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou
projeto básico, nos termos da Lei n° 8.666. de 21 de Junho dc 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:
19.1.1.

Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados
e aprovados pela autoridade competente:

19.1.2.

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

19.1.3.

Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações,

para o correio cumprimento de suas disposições.
19.2.

Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ala de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, iníormando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
19.3.

A Comissão Permanente de Licitação, órgão responsá\ el pelo gerenciamento do Registro de Preços,
não
desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos
participantes.
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20. DA UTÍLIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGAO OU ENTIDADES NAO
PARTICIPANTES
20.1.

A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do certame hciiatório. mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.

20.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não paniciparam do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão
'■ lerenciador da Ata, para que este. através da CPL. indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
20.3.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
erviços. decorrente de adesão, desde que não prejudique as
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dc
obrigações anteriormente assumidas.
20.4.

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 .\ta de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independenteniente do nún (I de óraàos nào participantes que aderirem (Decreto
Municipal n^ 007/2021);
20.5.

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):
ou
"0.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
contratação solicitada em até noventa dias. observado o prazo de vigência da ata. conlorme Decreto Municipal
n° 007/2021:
20.6.1.

A Prefeitura Municipal de BURITlCUPU/MA poderá autorizar, excepcional e
justifícadamente. a prorrogação do prazo prexisto no Decreto Municipal n® 007/2021.
re speitando o prazo de vigência da ata. quando solicitada pelo órgão não participante.

20.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos á cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla deíesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
21.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.
21.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cincoi 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
C’ontrato/Autorização). sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
21.2.1.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a .Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicaíária, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito
no prazo de 05 (cinco) dias. a contar da data de seu recebimento.
21.2.2.

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser proiTOgado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

21.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:
21.3.1.

A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali

estabelecida as disposições da l.ei if 8.666. de 1993;
21.3.2.
A contratada se vincula á sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
,^21.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Eei
iV 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 8ü da mesma Lei.
21.5.

O prazo de vigêneia da contratação é até 31 de dezembro do ano em exercício prorrogável conforme

previsão no instrumento contratual ou no termo de referência e/ou termo de contrato.
21.6. Previamenle 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 o 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. 6L Hl, da Lei iV 10.522. de 19 de julho de 2002. consulta
prévia ao CADIN.
21.7.

A comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo
licitante durante a viaência do contrato.
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21.8.

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprox ar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ala de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a es.se licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classiUcaçào. para. após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e. feita a negociação, assinar o contrato.
22.
22.1.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GER.AL
Ocorrendo redução ou majoração de preços dos serviços, autorizado pelo órgão competente, os valores

que serviram de base para a contratação serão reajustados. íixando-se em apostila de reajuste de preços,
conforme Lei Federal de Licitações if 8.666/1993.
22.2.
data.
23.

Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CON TRATADA na

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCAIJZAÇAO

23.1.

A prestação dos serviços dexerá será de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante. no seu
endereço ou em outro local previamente determinado pela m.esma. mediante Ordem de Serviço, no prazo de
até 05 (cinco) dias uteis. contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.
23.2. O cumprimento das obrigações constanies da licitação será acompanhado e fiscalizado, cm todos os
seus lermos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - M.A. ou. em
seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, represeniando a Prefeitura Municipal de Buriticupu ^MA.
23.3. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu -- MA. anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades
observadas. A ação da fiscalização nao exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.
24.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA C ONTRATADA

24.1.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e/ou Termo
de Contraio.
25.

DO PAGAMENTO
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25.1.

As regras acerca do pagamento sào as estabelecidas no Termo de Relerência e/ou Termo de Contraio,
anexo a este Edital.

26.
26.1.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei n” 10.520. de 2002. o licitante/adjudicatário que:
26.1.1.

Não assinar o termo de contraio ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de \ alidade da proposta:

26.2.

26.1.2.

Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível:

26.1.3.

Apresentar documentação falsa;

26. l .4.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame:

26.1.5.

Ensejar o retardamento da e.xecução do objeto:

26.1.6.

Não mantiver a proposta:

26.1.7.

Cometer fraude fiscal:

26.1.8.

Comportar-se de modo inidóneo:

Considera-se comportamento inidóneo. entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
26.3.

O licitante/adjudicatário que cometer t|ualquer das mírações discriminadas nos subilcns anteriores

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e crimmal. às seguintes sanções:
26.3.1.

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem

prejuízos signiílcativos ao objeto da contratação:
26.3.2.
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o \ alor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante:
26.3.3.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos:
26.3.4.

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SlCAf.

pelo prazo de até cinco anos:
26.4.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados:
26.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
26.6. Se. durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846. de 1° de agosto de 2013. como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização ●íWll.
26.7.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846. de 1*^ de agosto de 2013. seguirão
seu rito normal na unidade administrati\ a.
26.8.

O processamento do PAR não interíere no seguimento regular dos processos administrativos

específicos para apuração da ocoiTência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
26.9.

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,

o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judidalmente. conforme artigo 419 do Código

Civil.
26.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudic atário. obser\ ando-se o procedimento previsto
na Lei n'’ 8.666. de 1993. e subsidiariamente nu Lei n" 9.784. de 1999.
26.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
27.
27.1.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCI.ARECLMENTO
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa

poderá impugnar este Edital.
27.2.

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-maii cplburiticupu2021 cç.umail.cqin
01 CEP: 65.393-000.
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Rua São Raimundo. n‘
Centro - Buriticupu/MA. Setor de Licitações.
27.3.

Caberá ao Pregoeíro. decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de

recebimento da impugnação.
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27.4.

Acolhida a impugnação, será dellnida e publicada nova daia para a realização do certame.

27.5.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo iicitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro.

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Fdital.
27.6.

O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de

recebimento do pedido.
27.7.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
27.7.1.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro. nos autos do processo de licitação.
27.8.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os

participantes e a administração.
28.
28.1.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-a Ata no sistema eletrônico.

28.2.

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 anieriormente estabelecido, desde que nao haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
28.3. 4'odas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília - DF.
28.4.

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro pudera sanar en*os ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata c acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eíicácia para fins de habilitação e

classiPcaçàü.
28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
a
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia.
íinalidade e a segurança da contratação.
e a
28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
Administração não será, em nenhum caso. responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo Iicitatório.
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28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início c incluirse-á 0 do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
28.9. 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.
28.10. Hm caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem
0 processo, prevalecerá as deste Edital.
Edital
está
28.11. O
disponibilizado,

na

no

eletrônico
endereço
httns:/7buriticupu.ma.<zov.hr/'licitacaoiista.Dhn;littp:httD:-'/vvvvw.licitanet.com.br/. ou solicitados através do e-

^●^iiail; cplburiticupu2Q21u'<zmail.com

íntegra.

e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua São

i<aimundo. n" 01. CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA. nos dias úteis, no horário das 08h00min às
14h00min. mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos;
28.12.1.

.ANEXO I - Termo de Referência

28.12.2.

ANEXO 11 - Minuta da Ata de Registro de Preços

28.12.3.

ANEXO IIÍ - Minuta de Termo de Contrato

28.12.4.

.ANEXO IV - Modelo de Proposta
Buriticupu/MA. xx de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de xxxx.

MARCOS GABRIEL ARAt JO RIBEIRO
Assessor .lurídico do Município
OAB/MA N^ 22429
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ANE.XO i
TERMO ÜE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
1. OBJETO
1.1 Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de
produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
^2.JUSTIFICAI IVA
.2.1 .A realização de processo de licitação para a prestação dos serviços deste objeto se justillca a necessidade
utilizar a publicidade e a propaganda como meios auxiliares importantes na divulgação de suas
atividades junto à sociedade e à comunidade, de informar a população das ações, obras e atos institucionais
da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
2.2 .A prestação do serviço tem por objetivo a produção e divulgação de campanhas, notícias, publicidade e
publicação de matérias, sobre as atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Buriticupu ~ MA. A
publicidade institucional deve respeitar o interesse público, tendo apenas caráter educativo, informativo ou
de orientação social.
3. VALOR MÉDIO
.2.1 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 cm tal
procedimento, foi estimado o valor total de RS 148.515,50 (Cento e quarenta e oito mil e quinhentos e
quinze reais e cinquenta centavos).
3.2. Nos termos do .Artigo 48 Inciso 1 da Lei ComplemenUr ]f 123/2006. com redação dada pela Lei
Complementar n” 147, de 07 de agosto de 2014. todos os itens serão EXCLUSIVOS a participação de
empresas enquadradas como Microempresa -.ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP.
4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
ITEM
DESCRIÇÃO

9

UNID. QU.ANT. V. IJNIT.

ÁUDIO: Locução, gravação e edição de spots de
Ser\iço
30 segundos para rádios.
AUDIO: Locução, gravação e edição de .spots de
Serviço
45 segundos para rádios.
ÁUDIO: Locução, gravação c edição de spots de
Serxiço
60 segundos para rádios e carro de som.
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4

6

AIJDÍO: Locução, gravação e edição de 11 uuerial
jornalístico. enire\'istas. entre outros conteúdos
Scr\iço
de interesse da administração pública para
emissora de rádio.

50

Serviços de propagação dos atos institucionais I
da prefeitura municipal de BuriticupaúM.A. em
f: HORA
veículo de comunicação tipo moto. com ln '

600

RS 39.50

inserções diárias.
|
Serviços de propagação dos atos institucionais|
da prefeitura municipal de Buriticupu/.M.A. em;I HORA :
veículo de comunicação tipo carro, com 6;
inserções diárias.

1.000

RS 59.08 ; R$ 59.080.00

1 RS 115.81

RS 5.790.5U

RS 23.700.00

5. FONTE DE RECURSO
5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por coma 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 Federa! if’ 7.892/2Ü13.
6. FORMA DE PRESTAÇÃO 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 carimbo cm 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 prestação dos serviços:
‘:) Assinatura do funcionário da empresa;
0 Assinatura e carimbo do diretor do Setor de(ompras.
6.2. A realização dos scr\'iços 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 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
6.3.
Os serviços a serem propostos deverão, quando contratados, scr executados por profissionais
capacitados, os quais prestarão todos os referidos serviços com eficiência, ética, competência e rapidez, dentro
dos prazos estabelecidos, visando a atender todas as demandas apresentadas.
7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES
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7.1. Os proponentes concoiTenles devem apresentar como habilitação, comprovação através de atcslado(s)
eniitido(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. Departamento de Compras.
9. 1)0 ACOMPANHAMENTO E DA FiSC ALiZAÇ.ÃO
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
.mpedimcnlos legais, por seu substituto eveniual. representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
9.2. O representante da Prefeitura Municipal cie Buriticupu - M.A anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a realização dos ser\ iços. objeto deste Registro de Preços, detenninando o que
Ibr necessário à regularização das falhas ou improp.nedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a
contratada de suas responsabilidades contratuais.
10. DO PAGAMENTO
lO.I 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 tator impeditivo
provocado pela CONTRATADA,mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por ser\ idor
competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das Certidões de Regularidade fiscal: Prova de
Regularidade com a Fazenda Federal., mediante apresentação da Cetlidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdcnciária. conforme Portaria PGFN/RFB iC
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 Hsladual: 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 FG FS- CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDF). diretamenlc na conta que o
fornecedor apresentar em sua proposta.
II. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUMCíPaL DE Bl RITTCUPU-MA.
11.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
a) acompanhar e fiscalizar a execução do conn-ato:
b) permitir o ÍÍ\re acesso dos etnpregados 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:
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d) proceder ao pagaincnto do contrato dentro do prazo estabelecido:
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da realização dos serviços atestados.
í) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE V ENCEDORA
12.1 Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis aplicáveis à
espécie, cabe exclusivamente á Contratada:
a) manter preposto. aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. durante todo o
período de vigência da licitação, para representá-ío 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 direíameme 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, cabendolhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou
con\enientes:
0 comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas á
realização dos serviços 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) sLib:stiluição de lodo e qualquer material que for entregue impróprio, danifcado. ou em desacordo com o
' .'xigido:
1) realizar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-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 Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo componamento de seus empregados, subordinados ou
prepostos.
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Órgão Gerenciador — Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal
13.1. A Ala de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura, improrrogável nos termos do arl.l2 do Decreto federal n° 7.892/2013.

Página 37 de 57

V

^

V;
.V

\ -'

●/

BURiTICUPU-MA

m

Proc^l^
FIs.
Rub.

2022

■Mí-!9Jí

E
ÔO DOi\Lav. k,\HAO
rf !
PREFETTtR
. NICIPAL <>;■ ’.::URITICÜPI]/MA
CSVS N" 01.612.52;-Afüül-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

13.2. 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 n” 7.892/2013 e suas alterações.
13.3. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 §
3® e 4° do Decreto 7.892. de 23 de janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto n*^ 9.488. de 2018).
13.4.

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
anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2° do Decreto 7.892. dc 23 de janeiro de 2013.
14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
0
14.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na í.ei Federal n° 10.520/02. Decreto Federal n
0
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 lE 123/2006. com redação dada pela Lei Complementar
147.
e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔMCO
XXX/XXXX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N
PREGÃO ELETRÔNICO N
PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 2305001/2022

O MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa Jurídica de direito público
bairro.
com sede na
. inscrita no CNPJ/MF
interno, por meio
0
Sr.
brasileiro(a).
BURTriCUPU/MA - MA. neste ato Representada pelo ...
residente
neste
Município
de
c
inscrito(a)
no
CPF
sob
n
poriador(a) do R.G n
BURITICUPU/MA. neste ato denominado siniplesmente ORGÃO GERENCl.ADOR DO REGISTRO DE
/
tudo em conformidade com o
PREÇOS- realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N
processo administrativo n"* ..../
nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da
licitação supracitada, e a respectiva homologação. RESOLVE registrar os preços da empresa
na cidade de
n'
Bairro
estabelecia na Rua/Av.
CNP.T
E-mail
Fone/Fax
CEP
neste ato representado pelo Sr(a)
Estado de
SSP/....eCPF/MFn'
,atendendo
,portador do RG.
brasileiro(a)
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:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
l.L A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de preços para eventual,
futura e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de produção e divulgação de
publicidade e propaganda. pUmejamento de comunicação e marketing- para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do
/
. constituindo assim, em documento
Edita! de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n“
vinculativo e obrigacional às partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Faz parte integrante desta Ala todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico
para Registro de Preços iT __/
. complciando-a para todos os fins de direito, independentemente de
sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus lermos.
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os preços dos serviços cstào registrados nos termos da proposta vencedora do Pregào Eletrônico n'
XXX/XXXX - Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

Item

tnid.

Especificação

Quant.

Valor Registrado RS
Total
Unitário

i

3.2. O preço contratado será fixo e irreajustávcl, 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 o fornecimento
pretendido 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 c as especificações resumidas do objeto, como as possíveis
alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Olícial. 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 pubiieaçao no Diário Oticial, contorme inciso III
do § 3*^ do art. 15 da í.ei n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DOS SERVIÇOS
no
5.1. Os Serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas
Edital. Termo de Referência - Anexo I e 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 condiçoes e de acordo com o í ermo de Reterência e a proposta
apresentada, sob pena de serem refeitos.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
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6.1. Os pagamentos referentes aos fornecimentos objeto da presente Ata será efetuado nos lermos de
referência e contrato anexos do edital.
CLÁUSULA SÉTliVlA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO
REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o
acréscimo de que trata § P' no art. 65 da í.ei n^ 8.666/93.
●

7.2. Durante a vigência da .\ta, os valores registrados serão tlxos e irreajustáveis. exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocoiTência dc situação prevista na alínea "d” do inciso II do art. 65 da Lei
\f 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.
7.3. Mesmo comprovada a ocorrência dc situação pre\ ista 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 licitaiório.
7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de ítilo 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 11 do capiit do art. 65 da Lei n'' 8.666. de 1993.
7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superN-eniente,
0 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 jiraiicados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
7.5.2. A ordem de classificação dos fornec dores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
7.6. Quando o preço de mercado tornar-sc superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o 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 contirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados: e
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7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oporlunidade de negociação.
7.7. Não havendo exilo nas negociações, a I^refeiiura deverá proceder à revogação da respectiva Ala de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles
apurados pela Prefeitura Municipal de BURU ICUPU/MA para determinado 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 niercado à época do registro.
7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômicofmanceira. serão publicadas no Diário Oficial.
CLÁUSULA OITAVA -DO CANCELA.MENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURl IICÜPU/MA quando:
8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável:
8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:
8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados ua 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 termos 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:
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8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmenle. nos
termos da legislaçãí^ pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da
Lei n°8.666/Q3:
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.
8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata. 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
superveniente que venha comprometer a períeita execução contratual, decorrente de caso lortuito ou lorça
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 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 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 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 decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigência.
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA
9.1. A empresa beneficiária cio 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
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:
9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e
parlicipantc(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 notiílcaçáo.
documentação atualizada de habilitação e qualiíicação cujas validades encontrem-se vencidas;
9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, c ainda pelos
encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais cm vigor, obrigando-se a saldá-ios na época
própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer \ ínculo empregalício com o contratante:
9.1.6. Não subconlratar. total ou parcialmenie. o objeto da contratação:
9.1.7. Substituir os serviços, às suas expensas. no total ou em parle, do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incoircçòes. no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da
notitícação. por serviços 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
contrato e prestar os esclarecimentos necessários.
9.1.lÜ. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus para a I^refeitura.
9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
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CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFE:ITURA
10.1. A Prefeitura compromete-se a:
lO.Ll. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRAfADA.
devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura:
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 \ ia fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor:
10.1.4. Notillcar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e
interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso:
lO.l.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
permanecem compatíveis com os praticados no mercado;
10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e obrigações
assumidas pelo fornecedor, além daqueles cjue nao apresentarem condições de serem utilizados:
10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

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 nao 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 Publica que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão
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Gerenciador da Ala. para que esle. através da CPL. indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida a ordem de ciassitlcaçào.
11.3.

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.

11.4.

ü quantitativo decorrente das adesões à Ala 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 007/2021);

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 e órgãos participantes (i.')ecrcto 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 ala. conforme Decreto
Municipal n'' 007/2021:

11.6.1. A Prefeitura Municipal de BURlTICUPU/MA 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.
11.7.

Compete ao órgão não particii)ante os atos relativos a cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmcnte assumidas e a aplicação. obser\ada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do dcscumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - D AS SANÇÕES ADMMSTRATIVAS
12.1. Em casos de inexecução parcial ou tota! 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.^" lü.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
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13.1.

As omissões desta Ata e 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 Referência - Anexo I do Edital
da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregociro da Comissão
Permanente 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 c 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal n” 007/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14,1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de
BURITlCUPU/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.

BURlTICUPU/MA,

xxxxxxxxxx
Orgão Gerenciador

de

de

Rep. Legal
Fornecedor
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ANEXO III
MINUTA 1)0 1 ERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO N
ENTRE
SI
FAZEM
QUE
E

0(A)

A

EMPRESA

A Prefeitura Municipal de Burilicupu. Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de
na cidade
(órgão contratante), com sede no(a)
neste ato
de
/Estado .... inscrito(a) no CNPJ sob o
...
de
de
I >u;nic), nomeado(a) pela Portaria n
representado(a) pelo(a)
inscrito(a) no
de 20. .. doravante denominada CONTRAT.AN PE. e o(a)
doravante
.
em
CNPJ/MI- sob 0 n'
.sediado(a) na
. portador(a) da Carteira de
designada CONTRAT.ADA. neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
.
e
CPF
n
'
Identidade n‘
tendo em vista o que
. expedida pela (o)
consta 110 Processo n'
e em observância às disposições da Lei
8.666. de 21 de junho
de 1993. da Lei n" 10.520. de 17 de julho de 2002 e na Lei iT’ 8.078. de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contraio, decorrente do Pregão Eletrônico n"
XXX/XXXX. mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
I. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a
quantitativos estabelecidos no Temio de Referência, anexo do Edital.

conforme especificações e

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
ITEM
DESCRIÇÃO

UMD.

QUANT. i VALOR UNT. RS

1.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA
2.1.0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na
data de
e encerramento em
. prorrogável na forma do art. 57. inciso
II. da Tei if 8.666. de 1093.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1.0 valor do presente Fermo de Contraio é de RS

(

).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despe.sas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos c/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários.
fiscais e comerciais incidentes, taxa de admini.siração. frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
4. C LAUSULA QUARTA - DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022. na classificação abaixo:
ORGAO:
UNIDADE GESTORA:
PRO.IETO/ATIV1DADE:
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:
FONTE DE RECURSO:
5. CLAUSULA QUINTA

PAGAMENTO

5.1. Após aceitação e ate.ste de recebimento definitivo dos serviços efetuado na Nota Fiscal, o pagamento
será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias. após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRAF.ADA. mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente
atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de 1^'ornecimento 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
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- CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos I rabalhislas (CNDT). diretamente na conta que o
fornecedor apresentar em sua proposta.
6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE
6.1.Ocorrendo redução ou majoração de preços dos serviços, 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.
6.2.Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CON FRATAD.A na
data.
6.3. 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.
6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
6.5. No caso de atraso ou não di\ulgação do índice de reajustamenlo. o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
6.6. Fica a CON'fRA'rADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venlra a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
6.9. 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.
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8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVIÇOS
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no lermo de Relerência.
anexo ao Edital.
9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização dos rornecimentos dos serviços será feiia por empregado formalmenle designado na
lorma do Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993. a quem compete verificar se a licitante vencedora está
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
9.2. A fiscalização lerá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando os
serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor
técnica consagrada pelo uso. obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da
fiscalização e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
9.3. A Fiscalização lerá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado
dentro dos termos do C'onirato. dando conhecimento a Secretaria .Municipal de .Administração e
Planejamento do falo. responsável pela execução do contrato.
9.4. .A Fiscaliz.ação deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a lieitante vencedora
mantém, em compatibilidade com as obrigações as,sumidas, todas as condições de habilitação c
qualificação exigidas na licitação.
9..^. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quando ao fato. instruindo o seu
relatório com os documentos necessários, e ern caso de multa, a indicação do seu valor.
9.6. Das decisões da Fiscalização, pod' :i a licitante \ cncedora recorrer à Secretaria Municipal de
Administração c Planejamento, responsável pelo acompanhan lemo do contrato, no prazo de 10(dez) dias
úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a muitas serão feitos na íorma prevista na
respectiva cláusula.
9.7. A ação e/ou omissão, loial ou parcial, da l'iscalização não eximirá a licitante vencedora da integral
responsabilidade pela execução do objeto ueste contrato.
lO.CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CON7RATANTE E DA CONTRATADA

10.1 .As obrigações da CONTITAl'AN'Í'H são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas
abaixo.
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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 prestação dos serviços atestados,
t) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
10.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas
abaixo.
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 esclarecimentosjulgados
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 doío 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 seiviços 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:
i) 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.
k)a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos.

Página 52 de 57

'x,
\

BURITICUPU-MA

„y;

A

4

4i

Proc/2
FIs.
Rub.

:
2022

w

10-1I-I934

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
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 ].l. nào assinar o termo de contrato ou aceitar/reiirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de \ alidade da proposta:
1 1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível:
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. cometer fraude fiscal:
11.8. comportar-se de modo inidòneo:
11.9. Considera-se comportamento inidòneo. entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
1 1.10. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.11. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nào acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação:
11.12. Multa de até 10%(dez por cento).sobre o valor estimado dois) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante:
11.13. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concrelamente. pelo prazo de até dois anos:
11.14. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF. pelo prazo
de até cinco anos;
11.15. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
11.16. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
11.17. Se. durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipiíicada pela Lei n° 12.846. de \° de agosto de 2013. como ato lesivo à administração
da
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas

à autoridade competente, com despacho

íãmdamentado. para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização - PAR.
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11.18. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas nào consideradas como ato lesivo
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
seguirão seu rito normal na unidade administrati\ a.
11.19. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
11.20. Caso 0 valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
1 1.21. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao liciíante/adjudic atário. observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n'^ 9.784. de 1999.
11.22. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
12.1.0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVll do
art. 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. ane.Ko ao Edital;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11. da Lei if 8.666. de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspeetos. conforme o caso:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos:
12.4.3. Indenizações e multas.
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13, CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira:
13.1.2. interromper

execução

contratual

sob

alegação

de

inadimplemento

por

parte

da

CONTRATANTE,salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.
14.2. A CONTRAT.ADA 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 \ alor Iniciai 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. 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 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
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste 1'ermo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55. §2° da Lei n"'
8.666/93.
Para frmeza c 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.
Buriticupu/MA.

de

de 20

Responsável legal da CONTRATAN IE

Responsável legal da CONTRA'1 ADA
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N" XXX/XXXX
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n." XXX/XXXX. cujo
objeto é 0 Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação de
serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e
marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. conforme as
especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de
Iodas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:
1. PROPONENTE
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
)
Valor Total da Proposta: R$
PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).
I
ITEM

^
DESCRIÇÃO

UND.

PREÇOS^S
QUANT.

UNITÁRIO

TOTAL

Valor Total RS
2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios,
encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão fornecidos de acordo
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus
termos.
). dias. contados da data de
4. O prazo de validade desta proposta é de
abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. XXX/XXXX.
5. Declaro que entregaremos os serviços licitados no prazo máximo de
recebimento da Ordem de Serviço.

). contados do

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) serviçoís) rejeilado(s) no todo ou em parte pela
contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I - Termo de
), contados a
(
Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até
partir da notificação oficial feita pelo gesior/fiscaí da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
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7. Informamos, desde já. que. caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser
creditados à CONTA CORRENTE N°.
. AGÊNCIA N°.
- BANCO
. cm nome de
8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro{s) Contrato(s), será o Sr°.
Portador do RG. sob o n°.
. e CPF n
. com residência na

(local e data)

(Nome e assinatura do responsável da empresa)
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PARECER JURÍDICO
AO
5^/MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA N° 22429

MODALIDADE: Pregão Eletrônico
PROCESSO n° 0306001/2022
ORIGEM: Assessor Jurídico/Responsável pela
Idaboração de Editais.
ASSUNTO: Registro de preços para eventual, futura
e parcelada contratação de empresa para prestação
de serviços de produção e divulgação de publicidade
e propaganda, planejamento de comunicação e
marketing, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal 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 eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços
de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA. pelo tipo menor preço por Item. Certame liciiatório 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. Encaminhado 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 epígralê. 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
as
sucinta de seu objeto, asseverando que em se tratando
Registro de Preços.
Alexandre Fio
'ãgalhões
Jurídico
A:
038/2021
Ponari!
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despesas decorrentes correrão por conta de recursos específicos consignados no
orçamento vigente à época da contratação. Apensou minutas do edital, ata de registro
de preços e contrato de Pregão Eletrônico com respectivos anexos, para análise e
parecer deste órgão jurídico.
É o 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 verhis:
Art. 37-A Administração Pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
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.
8.666/93 disciplinar as emanações
Coube a Lei de Licitações Lei
constitucionais supra, na qual se observam as modalidades em que estas podem
ocorrer, tipos, suas inexigibilidades ou dispensas, bem como, correlatos contratos ou
convênios.
Dentre as modalidades admissíveis para licitação encontra-se o Pregão
na sua forma eletrônica. Configurar o pregão como uma modalidade licitatória
com
significa adotar um novo procedimento para seleção da proposta mais vantajosa,
observância do princípio da isonomia. Uma modalidad^de licitação consiste em um
Alexandre FlorjglinoJ^a/hães
C|rídico
Assi
138/2021
Porti
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procedimento ordenado segundo certos princípios e finalidades. O que diferencia
uma modalidade de outra é a estruturação procedimental, a forma de elaboração de
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 Xni. da Lei n° 10.520/2002 e Decreto Federal rf 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: II - 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 em seu art. 1. o objeto desta modalidade de licitação, a saber: ''Ari. 7®
- Para acjuisiçào de hens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na
modalidade de pregão, cpie 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 pelo fornecimento de bens ou serviços
comuns éfeita 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 íazer-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. 1® 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 lorma de fornecimento e a
modalidade licitatória usada, respectivamente, pela Administração, constatamos que
as exigências da Lei 10.520/02. no seu art. 3®. L II e IV e os da Lei n® 8.666/93. ex vi
artigo 14. art. 45 § 1®. 1- Decreto Federal iV 10.024/2019 e suas posteriores
alterações, e demais artigos aplicáveis à espécie, da Lei de Licitação.
Alexandre Flor^tmo Magalhães
lico
Assesi
138/2021
Port|fí5
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Quanto o tipo de licitação encontra-se este, em consonância com o
estabelecido na Lei de Licitações, ex vi art. 45. § 1°. o qual reza o Menor Preço por
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.
III-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 suh
examine, face às determinações do mandamento do art. 4°, Inciso I. da Lei Federal n°
10.520/2002. Decreto Federai n‘ 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 APROVAÇÃO 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. 15 de junho de 2022.

ALEXANDRE FL

ÍNO MAGALHÃES
LM.V20.356

Advoga^!^
Assessor Jurídico .Municipal
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No Acórdão TCU n. 754/2015 - Plenário, houve expressa determinação para que a Administração
Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato
ilegal tipificado no art. 7“da Lei 10.520/2002 tanto na licitação, quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular
proposta/lancefirme e possível de cumprimento.

A prática injustificada de atos, tais como: não manter a proposta (ex. desistência, solicitação de troca
de marca, não envio de amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex. documentos
de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação,
sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo.

Retirada deste edital - O download deste Edital. a.ssim como. o Termo de Referência e todos os
Internet:
nas
seguintes
páginas
da
gratuitamente
disponíveis
https://biiriliciipu.ma.sov.hr/liciiacaoli.sta.php, hnp://licitane.t.com.hr/, ou poderão ser solicitados através do
e-mail cplburiticupu202Kdsmail.com ou. ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, Setor
de Licitações situado à Rua São Raimundo, n"01. CEP: 65.593-000 — Centro - Buriticupu/MA, mediante a
apresentação de mídia gravável (pen-drive).
anexos

estarão
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPÜ/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N" 035/2022
(Processo Administrativo iV^ 2305001/2022)
LICITAÇAO DIFERENCIADA COM ITENS EXCLUSIVOS A PARTICTPAÇAO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MEIs.
(Artigo 48, inciso I da Lei Complementar n" 123/2006. com redação dada pela Lei Complementar n°
147/2014).
DISPUTA ABERTA
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buriiicupu/MA, inscrita
no CNPJ sob o n" 01.612.525/0001-40, com sede na à Rua Sào Raimundo, n'" 01. CEP: 65.393-000, Centro Burilicupu/MA por meio do seu Pregoeiro designado pela Portaria de if' 004/2022 de 04 de janeiro de 2022.
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor
preço, nos leimos da Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002. do Decreto Federal n" 10.024, de 20 de setembro
de 2019, Decreto Municipal n^ 004/2021 e lE 007/2021. Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de
2006, aplicando-se, subsidiariamenie, a Lei n“ 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas
neste Edital.

■^^)ata da sessão: 22'07/2022
Horário: OOhÜOmin
Local:
1.

h 11 n: / 'w\v\v. 1 i c i t anet. c ont. br;.

DO OBJETO

1.1.0 objeto da presente licitação é o Regislio de preços para eventual, íàitura e parcelada contratação de
empresa para prestação de serviços de produção c divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as nece.ssidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edita! e seus anexos.
1 .2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao
licitante a participação cm quantos itens forem tle seu interesse.
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O crilério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4.

Em atendimento ao disposto no artigo 48, inciso I, da Lei Complementar
dada pela Lei Complementar n” 147. de 07 de agosto de 2014.

123/2006, com redação

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 .5.

A critério da administração pública e em obseiA^ância ao artigo 49, incisos IT e III, da Lei Federal
147/2014, não aplicará o disposto no item acima, quando:

1.5.1 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
1.6.

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. 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.
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 PREGÀO,em sua FORMA ELETRÔNICA.
3.2.

O cadastro deverá ser feito no Portal LICITANET, no sítio litin://wwwMciíanet.com.hr/

3.3.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção dc sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
3.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e foimaimente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como llrmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
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representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgào ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decoiTenies de uso indevido das credenciais dc 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 infoiTnação, devendo proceder,
imediatamente, à coireção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tomem
desatualizados.
3.5.1.

A não obsei-vância do dispo.sto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO 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 - MEL nos limites previstos da Lei Complementar n“ 123, de 2006 e suas alterações.

4.3.

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 judicialmente;
4.3.4.
4.3.5.

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9“ da Lei n" 8.666, de 1993;
Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou

liquidação;
4.3.5.1.

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

4.3.6.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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4.3.7.

Organizações da Sociedade Civil de interesse Público - OSCTP, atuando nessa condição

(Acórdão n" 746/2014-TCU~Plenário).
4.4.

Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1.

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar rf 123, de 2006,

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1.

Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinaiação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.4. 1 .2.

Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinaiação 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 cm conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4.

Que inexistem 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°,
XXXIII, da Constituição;
4.4.6.

Que a proposta foi elaborada de forma 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^^ando o disposto nos incisos III e IV do art. 1*’ e no inciso III do art. 5“ da Constituição
Federal;
4.4.8.

Que os serviços são prestados 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, conforme disposto no art. 93 da Lei n'’ 8.213, de 24 de
julho de 1991.
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4.5.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções

previstas em lei e neste Edital.
5. DA APRESENTAÇAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇAO
5.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação.
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 tiscai e trabalhista, nos termos do art. 43, §
rdaLC n" 123, de 2006.
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.squcr 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 anterioimente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do cename, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocoiTcrá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classiftcado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento 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:
6.1.1. Valor unitário e total do item;
6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, fabricante prazo de validade ou de garantia;
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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 serviços.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
CITO, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5. 0 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;
6.6.1.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos

contratados pode ensejar a fiscalização por Órgãos de Controle e. após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos temios do art. 71, inciso IX, da Constituição;
ou condenação dos agentes públicos responsáveis c da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocoiTência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.
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.
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 nao
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1.

A licitante que se identificar de alguma forma na planilha do sistema, terá sua
proposta desclassificada.

7.2.2.

Também será desclassificada a licitante que não enviar o arquivo da proposta inicial
conforme modelo ANEXO IVdo Edital.
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7.2.3.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento

em tempo real por todos os participantes.
7.2.4.

A não desclassificação da proposta nao 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 informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5. 1 .

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, obsei^vando o horário fixado para abertura da sessão e
as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
7.8. O intervalo minimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de RS 1,00 (um) real.
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 dc 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.

7.1 1

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 periodo de prorrogação, inclusive
no caso de lances inteiTnediários.

7.12

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

7.13

Enccn-ada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, juslificadamente. admitir o reinicio da sessão pública de lances, em
prol da consecução do melhor preço.
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7.14.

Não serào aceilos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.
7.15.

Durante o transcurso da scssào pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.16.

No caso de desconexão com o Pregoeiro. no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.17.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.18.

O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.19.

Caso 0 licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC n" 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n" 8.538, de 2015.
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 lernios 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, serào 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 intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Página 9 de 57

B

Proc.
FIs,
Rub.

A

im

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
7.25.

Só poderá haver empale entre propostas iguais (nào seguidas de lances), ou entre lances finais da fase

fechada do modo de disputa aberto c fechado.
7.26.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no

art. 3^ § 2", da Lei iV’ 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.26.1 .

No pais;

7.26.2.

Por empresas brasileiras;

7.26.3.

Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.4.

Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
7.27.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

ou os lances empatados.
7.28.

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.
7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.28.2.0 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.
7.29.
8.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. T e no § 9° do art. 26 do
Decreto n.“ 10.024/2019.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão n‘* 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que
apresentar preço manifestamente incxequível.
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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 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. 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;
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. É facultado ao pregoeiro proiTOgar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro. destacam-se os que contenham
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro. sem prejuízo do
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da propo.staT
8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena
de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 24(vinte e quatro) horas contados
da solicitação.
8.5.3.1.

Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização

do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
S.5.3.2.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no

sistema.
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8.5.3.3.

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.5.3.4.

Se a{s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(eni)

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.5.3.5.

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.5.3.6.

Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão

ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.5.3.7.

Os licitantes deverão colocará disposição da Administração todas as condições

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
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, infomiando no “c/ia?” 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, 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 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 ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e45 da LC n° 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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8.10.

Enceirada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante.

obsen^ado o disposto neste Edital.
9.

DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou
a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Possuir Cadastro no Portal LÍCTTANET;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS. mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.uov.br/ceisi:
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar reguerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADÍCON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1.

Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas

das alíneas “b”. ‘'c’' e '‘d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(hitps:/7certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por inteirnédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
9.1.2.1.

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1 .2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3.

O

licitante

será

convocado

desclassificação.
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9.1.3.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta

de condição de participação.
9.1.4.

No caso de inabilitação. haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência

do empate ficto, previsto nos arts. 44 c 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 de 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.
9.2.2.

O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 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 c já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.4.

Somente haverá a necessidade de comprovação 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.

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/FGTS,quando íor comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.
9.7.

Ressalvado o disposto no item 9.3. os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
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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

Microcmpreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.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
administradores;
9.8.4.

sede. acompanhado

de

documento

comprobatório

de

seus

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;
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 cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assemblcia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n" 5.764, de 1971;
9.8.7.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de

autorização;
9.8.8.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva;
9.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas, conforme o caso;
9.9.2.

Prova de regularidade llscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),referente a todos os créditos tributário^derais
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e à Dívida Ativa da Uniào (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos tennos da Portaria Conjunta n” 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.9.5.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo à sede
ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

9.9.6.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.6. I.

Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa,
ex pedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Estadual;

9.9.6.2.

Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à dívida

ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.9.7.

Prova de regularidade eom a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concon^e:
9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa,
relativo à Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou
sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
9.9.7.2.

Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida

ativa do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio
ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão
9.9.8.

Caso 0 licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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9.9.9.

Caso 0 iicilante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.10.

Qualificação Econômico-Financeira.
9.10.1.

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com

data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da
documentação quando não vier expresso na certidão;
9.10.1 .1 . No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n." 1 I.lOl, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação
9.10.2.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,já exigiveis

c apresentados na forma da lei, incluindo suas respectivas notas explicativas devidamente
registrada no órgão competente, 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.

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;
9.10.2.2.

É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato

social/estaluto social.
9.10.2.3.

Caso 0 licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da

última auditoria contábil-financeira. conforme dispõe o artigo 112 da Lei n" 5.764, de 1971.
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
9.10.3.

A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção

de índices de Liquidez Gerai (LG). Solvência Geral (SG)e Liquidez Comente (LC), superiores a
1 (um)resultantes da aplicação das fómiulas;

Bumr
Proc.
FIs,
-.n>

I5.ji.j9g4

—'

-MA

2022

RubJ

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
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Nào
Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante Passivo Nào
Circulante

SG

LC =
9.10.2.4

Ativo Circulante
Passivo Circulante

As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a l(um) em qualquer dos

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Gerai (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.
9.10.2.5

A pessoa jurídica opianle do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com

0 Balanço

Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital
CONTÁBIL, nos lermos da IN RFB 2.003/2021.

9.1 1.

SPED

Qualificação Técnica
9.1 1.1.

Apresentar no mínimo 1 (um)atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)

jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a aptidão
para atender de modo pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do
objeto da licitação:
9.11.1.1. O

licitante

deverá

disponibilizar todas as informações

necessárias à

comprovação da legitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado
neste Edital, e apresentar, quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s)
conlratos(s) c ou nota(s) fiscal(ais) a ele(s) pertinente(s), além de fornecer o(s)
endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) em que foram prestados
os serviços.
9.12.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006. estará dispensado (a) da prova de
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inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.
9.13.

A existência de restrição rclativamente à regularidade fiscal c trabalhista não impede que a licitante

qualificada como microcmpresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.
9.13.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.14.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microcmpresa ou empresa

de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser proirogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.15.

A nào-regularizaçào fiscal e trabalhista no prazo previsto no siibitem 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 ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.16.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a

sessão. informando no "chat” a nova data c horário para a continuidade da mesma.
^9.17.

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.
9.18.

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

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n“ 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente,
9.19.

O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver conconendo em outro item, ficará

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concon-endo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além
da aplicação das sanções cabíveis.

Página

●- B
Proc.
Fls,
Rub.

riA

2022

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
9. 19. 1 .

Não havendo a comprovação cunuilaliva dos requisitos de habilitação, a inabilitaçào

recairá sobre o(s) irem(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para
a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
10.
10.1.

DO ENCAMÍNHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas,

a contar da solicitação do Pregociro no sistema eletrônico c deverá:
10. 1 . 1 .

Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
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 cm 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 C'ontratada.
10.3.

Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor

global cm algarismos e por extenso (art. 5‘’ da Lei iT 8.666/93).
10.3.1.

Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
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 tennos deste Editai e seus Anexos, não sendo considerada aquela que

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro licitante.
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11.

DOS RECURSOS

11.l.

Declarado o vencedor e deconida 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.
1 1.2.

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a lempestividade e a existência de

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
1 1.2.1.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
1 1 .2.2.

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
1 1.2.3.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá. a partir de então, o prazo de três dias

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo.
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias. que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
1 1.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

1 1.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
12.
12. 1 .

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1.

Nas hipóte.ses 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 repelidos 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 instrumento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1" da LC n*^ 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
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12.2.1.

A convocação sc dará por meio do sistema eletrônico {“chat”). e-mail, de acordo com a

fase do procedimento liciiatório.
12.2.2.

A convocação feita por c-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no portal

LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13.

DA ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por alo do Pregoeiro,

caso não haja inteiposição 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

homologará o procedimento licitalório.
14.

14.1.
15.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos serviços prestados na presente contratação.
16. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇAO DO CADASTRO DE RESERVA
16.1.

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.
16.2.

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;
16.3.

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.
16.4.

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.
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16.5.

Òrgào nào parücipantc: é o órgào ou entidade que, nao tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.
16.6. Após 0 encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
16.7.

A apresentação de novas propostas na fomia deste item nào prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
16.8.

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.
16.9.

Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem
classificado durante a fase competitiva;
16.10. 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 o
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3"
da Lei n" 8.666. de 1993;
16.1 1 . O registro a que se refere o subitem 16.10 tem por objetivo a fomiação de cadastro de reserva no caso
de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no Decreto
Municipal n" 007/2021 ;
16.12. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 16.9. serão classificados segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;
16.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente
■ í utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ala ou tenha seu registro cancelado nas
sera
hipóteses previstas no Decreto Municipal iV’ 007/2021;
16.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 16.11 será
efetuada, na hipótese prevista no Decreto Municipal n“ 007/2021 c quando houver necessidade de contratação
de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas Decreto Municipal n° 007/2021;
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16.15. O anexo que irala o item 16.1Ü consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá
a infonriaçào dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
16.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame
do SRP.sendo-lhe facuilada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando
ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;
16.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de BURITICUPU/MA;
6.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme
minuta do anexo III) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de
compra, confonne o artigo 62 da Lei n” 8.666/93;
16.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário
deverá obedecer todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as
espccillcadas na minuta do contrato.
16.19. 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;
16.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços
e neste Edital.
17. DA FORM.ALIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1.

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.
17.1.1.

A convocação da(s) vencedora(s). assim como qualquer comunicação entre as partes a
respeito da Ala 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.

17.2. É facultada a Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, quando a(s) convocada(s) não comparecer
no prazo estipulado no subitem 15.1. não apresentar situação regular no ato da assinatura da ala ou, ainda,
recusar-se a assiná-lo, injustificadamenie, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
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17.3.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso e desde que ocoira motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de
BURITICUPU/MA.
18. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
18.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de
Registro de Preços, e ainda o seguinte:
Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do
município;
Consolidar infomiações relativas à estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
18.1 .3.
Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento
licitatório;
18.1.4.

Realizar, por meio do Setor de Compras, pesquisa de mercado para identificação do
valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesqui.sas de mercado realizadas pelos

órgãos e entidades participantes;
18.1.5.
Confirmarjunto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado,
inc lusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
Realizar 0 procedimento licitatório;
18.1.7.

Gerenciar a ata de registro de preços;

18.1.8.

Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de
infrações no procedimento licitatório; e

18.1.9.
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18. 1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descLimprimenio do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
18.2.

O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das
atividades previstas nos incisos 18.1 .3. 18.1.4 e 18.1.6.

19. DAS COIMPETÊNCTAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
19. 1 .

O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro
preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local
entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência
projeto básico, nos termos da Lei n'' 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n" 10.520, de 17 de julho
2002. adequado ao registro de preços do qual pretende fa?:er parte, devendo ainda:

de
de
ou
de

19. 1 .1.

Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados
e aprovados pela autoridade competente:

19.1.2.

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

19. 1 .3.

Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações,

para o correto cumprimento de suas disposições.
19.2. Cabe ao órgão pailicipante 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, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
19.3.

A Comissão Permanente 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.
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20. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES
20.1.

A Ata dc Registro dc Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não lenha participado do cerlame licilalório, mediante prévia consulta ao Órgào Gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.

20.2.

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 classincaçào.
20.3.

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 anieriormenle assumidas.
20.4. 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 órgào gerenciador e
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto
Municipal n" 007/2021);
20.5.

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 órgào
gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal n‘* 007/2021 );

20.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgào não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ala, confomie Decreto Municipal
n" 007/2021:
20.6.1 .

A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA 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 órgào não participante.

20.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmenie assumidas e a aplicação, obser\^ada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, infomiando as ocorrências ao órgào gerenciador.
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21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
21.]. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será fimiado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.
21.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Tenno de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Conlrato/Aulorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Editai.
21.2.1.
Altemativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo do 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, a contar da data de seu recebimento.
21.2.2.

O prazo previsto no subiiem anterior poderá ser proiTogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

21.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento dc que:

21.3.1.

A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali

estabelecida as disposições da Lei n" 8.666, de 1993;
21.3.2.
A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
21.4.

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.
21.5. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro do ano em exercício prorrogável conforme
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência e/ou teimo de contrato.
21.6. 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 o Poder
Público, bem como ocoirencias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,da Instrução Normativa
n” 3. de 26 de abril de 2018, e nos teimos do ait. 6®, III, da Lei n" 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.
21.7.

A comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo

licitante durante a vigência do contrato.
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21.8.

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 dc preços, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para. após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
22.

DO REAJUSTAIVTENTO EM SENTIDO GERAL

22.1 .

Ocorrendo redução ou majoração de preços dos serviços, autorizado pelo órgão competente, os valores
'.jue serviram de base para a contratação serão reajustados, fíxando-se em apostila de reajuste de preços,
conforme Lei Federal dc Licitações n"* 8.666/1993.
22.2.
data.
23.

Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇAO

23.1 .

A prestação dos sei-viços deveni será de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu
endereço ou eni outro local previamenie determinado pela mesrna, mediante Ordem de Serviço, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.
23.2.

O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, cm todos os
seus termos, pelo Gestor dc 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.
23.3.

O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - .MA, anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas, deteiminando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades
obsen^adas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

24.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Temio de Referência e/ou Termo
de Contrato.
25.

DO PAGAMENTO
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25. 1 .

As regras acerca do pagainemo sào as estabelecidas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato,
anexo a este Edital.
26.
26. l .

DAS SANÇÕES ADIMIMSTRATTVAS.
Comete infração administrativa, nos lermos da Lei if 10.520, de 2002, o licitante/adjudicalário que:
26.1.1.

Não assinar o lernio de contrato ou aceitar/retirar o instiaimento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;

26.2.

26. 1 .2

Não assinar a ala de registro de preços, quando cabível;

26. 1.3.

Apresentar documentação falsa:

26.1.4.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

26.1.5.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

26.1.6.

Não mantiver a proposta;

26.1.7.

Cometer fraude físcaí;

26. 1.8.

Compoi1ar-sc de modo inidôneo;

Considera-sc comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
26.3.

O licitante/adjudicalário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores

ílcará sujeito, sem prejuízo da re.sponsabilidade civil e criminai, às seguintes sanções:
26.3. l .

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem

prejuízos significativos ao objeto da contratação:
26.3.2.

Multa de até l()% tdez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)

pela conduta do licitante;
26.3.3.

Suspensão dc licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concrelamente, pelo prazo de
até dois anos;
26.3.4.

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF,

pelo prazo de até cinco anos;
26.4.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
26.5.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

26.6.

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração

administrativa tipificada pela Lei n'* 12.846. de 1" de agosto de 2013, corno ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização >^PAR.
26.7.

A apuração c o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n‘* 12.846. de T de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.
26.8.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos cà Administração Pública Municipal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou semi a participação de agente público.
26.9. Caso o valor da multa não seja sunciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
0 Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código

Civil.
26. 10. A aplicação dc qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a am.pla defesa ao licitante/adjudi catário, observando-se o procedimento previsto
na Lei n'’ 8.666. de 1993. c subsidiariamente na Lei n" 9.784. de ! 999.
26. 1 I. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
27.
27. 1 .

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa

poderá impugnar este Edital.
27.2.

A impugnação poderá ser realizada por fonna eletrônica, pelo e-mail cr)lburiticupu202Lalgmail.com

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Rua São Raimundo, n° 01 CEP: 65.393-000.
Centro - Buriticupu/MA. Setor de Licitações.
27.3.

Caberá ao Pregoeiro. decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de

recebimento da impugnação.
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27.4.

Acolhida a impugnação, será deHnida e publicada nova data para a realização do certame.

27.5.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitaiório deverão ser enviados ao Pregoeiro,

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
27.6.

O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de

recebimento do pedido.
27.7.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
27.7.1.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro. nos autos do processo de licitação.
27.8.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema c vincularão os

participantes e a administração.
28.
28.1 .

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á .Ata no sistema eletrônico.

28.2.

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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

28.3.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso c durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília - DF.
28.4. No julgamento das propostas c da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar eiTos ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ala e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação c
classificação.
28.5.

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

28.6.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia. a
finalidade e a segurança da contratação.
28.7. 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.
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28.8.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exciuir-se-á o dia do inicio e incluir-

se-á 0 do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
28.9. O desatendimenlo de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato. observados os princípios da ísonomia e do interesse público.
28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem
o processo, prevalecerá as deste Editai.
28.11. O
Edital
está
disponibilizado.

na

íntegra,

no

hUps:■'●-buriticupu.ma.«zov.br/licitacaolisla.php:hup;http:/.'ww \v.licitanci.com.br/.
nail: cnlburiticuDu2021 (d-<zmail.com

endereço

eletrônico

ou solicitados através do e-

e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua São

Raimundo. n“ 01, CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA, nos dias úteis, no horário das OShOOmin às
14h00min. mesmo endereço e período no quai os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
28.12. Integram este Edital, para todos os fui:% e efeitos, os seguintes anexos:
28. 12. 1 .
28.12.2.
28.12.3.
28. 12.4.

ANEXO 1 - Termo de Referência
ANEXO 11 - Minuta ila Ala de Registro de Preços
ANEXO III - Minuta de Ternio de Contrato
ANEXO IV - Modelo de Proposta
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ANEXO l
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N ’ 035/2022
L OBJETO
1 .1 Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de
produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupii/MA.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A realização de processo de licitação para a prestação dos serviços deste objeto se justifica a necessidade
utilizar a publicidade e a propaganda como meios auxiliares importantes na divulgação de suas
atividades junto à sociedade e à comunidade, de informar a população das ações, obras e atos institucionais
da Prefeitura Municipal de Buriticupu .MA.
2.2 A prestação do serviço tem por objetivo a produção e divulgação de campanhas, notícias, publicidade e
publicação de matérias, sobre as atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. A
publicidade institucional deve respeitar o interesse público, lendo apenas caráter educativo, informativo ou
de orientação social.
3. VALOR MÉDIO
3. i 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 RS 148.515,50 (Cento e quarenta e oito mil e quinhentos e
quinze reais e cinquenta centavos).
3.2. Nos termos do Artigo 48 inciso í da Lei (.Complementar n'’ 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n*’ 147. de 07 de agosto de 2014, todos os itens serão EXCLUSIVOS a participação de
empresas enquadradas como Microempresa ME e Empresa de Pequeno Porte EPP.
4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
ITEM
DESCRIÇÃO

j»

UNID. QUANT. V. UNTT.

AUDIO: Locução, gravação e edição de spots de
Serviço
30 segundos para rádios.
AUDIO: Locução, gravação e edição de spots de
! Serviço i
I
I
45 segundos para rádios.
ÁUDIO: Locução, gravação e edição dc spots de
Serviço I
60 segundos para rádios e carro de som.
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4

5

6

ÁUDIO: Locução, gravação c edição de material
jornalístico, entrevistas, entre outros conteúdos
Serviço
de interesse da administração pública para
emissora de rádio.
Serviços de propagação dos atos institucionais
da prefeitura municipal de Buriticupu/MA, em HORA
veículo de comunicação tipo moto, com 6
inserções diárias.
_
Serviços de propagação dos atos institucionais
da prefeitura municipal de Buriticupu/MA. em
HORA !
veículo de comunicação lipo carro, com 6
inserções diárias.

50

R$ 115,81

RS 5.790,50

600

RS 39,50

RS 23.700,00

i.OOO

RS 59,08

RS 59.080,00

5. FONTE DE RECURSO
5.1 . As despesas decoiTentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral
da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. que será intormado no ato de formalização do contrato, confoiTne
Art. T § 2® do Decreto Federal n" 7.892/2013.
6. FORMA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS:
6.1. A forma da realização dos ser\iços, será mediante apresentação de requisição própria do executor do
contrato da Prefeitura Municipal de Buriiicupu - M.A, em 0! (uma) via. devendo conter carimbo em alto
relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitanlc;
b) Informar a quantidade dos sendços;
c) Infomiar o valor referente a cada serviços;
d)Informar a data da prestação dos serviços;
^) Assinatura do funcionário da empresa:
0 Assinatura e carimbo do diretor do Setor dc Conipras.
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 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
6.3.

Os sei'viços a serem propostos deverão, quando contratados, ser executados por profissionais
capacitados, os quais prestarão todos os referidos serviços com eficiência, ética, competência e rapidez, dentro
dos prazos estabelecidos, visando a atender iodas as demandas apresentadas.
7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES
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7.1. Os proponentes concon^enies devem apresentar como habilitação, comprovação através de aieslado(s)
emiiido(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. Departamento de Compras.
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 . O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, cm todos os seus
k^crmos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Biiriticupu - 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, detenninando o 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 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 dc Regularidade perante a Fazenda
Municipal, do domicílio ou .sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais
c Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo dc
Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF c Prova dc 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 BURITÍCUPü-MA.
11.1. Caberá a Prefeitura Municipal dc Buriticupu ●● MA.
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) pennitir 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;
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d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da realização dos serviços atestados.
0 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 exclusivamenie à Contratada:
a) manter prcposlo. aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. durante lodo o
período de vigência da licitação, para rcprcsenlá-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, ern 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 propostos ou conveniados, ieis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendolhe 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 - M.A.
h) substituição de lodo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
,:xigido;
i) realizar os serviços nos prazos, condições c local indicado, sujeitando-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 Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
k)a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou
prepostos.
13, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Órgão Gerenciador - Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal
13.1 . A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura, improrrogável nos termos do art.l2 do Decreto Federal n*^ 7.892/2013.
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13.2. As contratações decorremes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no An. 65 da Lei n^ 8.666. de 1993 e no Decreto n*’ 7.892/2013 e suas alterações.
13.3.

A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 íj
3" e 4*^ do Decreto 7.892, de 23 de janeiro dc 2013 (Redação dada pelo Decreto n'^ 9.488, de 2018).
13.4.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, obsenadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da realização, desde que este serviço não prejudique as obrigações
^^nteriormente assumidas, conforme Art. 22 2" do Decreto 7.892. de 23 de janeiro de 2013.
14. FUNDAMENTAÇAO LEGAL
14.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei Federal n*^ 10.520/02. Decreto Federal iV’
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, apiicando-sc. subsidiariamente. 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 dc Outubro fie 2016 c alterada pela demais normas pertinentes à espécie.
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ANEXO n
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N" 035/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' _
PREGÃO ELETRÔNICO N
/
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2305001/2022

O MUNICÍPIO DE BURITTCUPU. ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público
inscrita no CNPJ/MF
com sede na
bairro.
tnierno. por meio
0 Sr
BURITICUPU/MA - MA. neste ato Representada pelo
brasileiro(a).
poriador{a) do R.G n'
e inscrito(a) no CPF sob n'
. residente neste Município de
BURITICUPU/MA. neste alo denominado simplesmciue ORGÀO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
/
. tudo em coníbmiidade com o
PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N'
processo administrativo n" . /,
. nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da
licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa
CNPJ
estabelecia na Rua/Av
n"
Bain'0
na cidade de
Estado de
CEP
. Fone/Fax
, E-mail
, neste ato representado pelo Sr(a)
SSP/....eCPF/MF iV
, atendendo
brasüeiro(a)
portador do RG
as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as parles às nonnas constantes das Leis Federais n'’ 8.666/93, 10.520/2002. Decreto
Municipal n” 007./2021 e demais legislações aplicáveis, e em confomiidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
LI. A presente Ala estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de preços para eventual,
futura e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de produção e divulgação de
publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do
, constituindo assim, em documento
Edital de Pregão Eletrônico para Regi.stro de Preços n'
vinculativo e obrigacional às parles.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOC UMENTOS INTEGRANTES
2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico
para Registro de Preços iT'
/
. completando-a para todos os ilns de direito, independentemente de
sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus lermos.
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CLÁUSULA TERCEIRA ~ DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os preços dos serviços estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico n'
XXX/XXXX - Sistema de Registro de Preços. confoiTne a tabela (s) abaixo:

Item

Especificação

Unid.

Valor Registrado R$
Quant.

Unitário

Total

3.2. O preço contratado será fixo e irreajusiável ressalvado o disposto na cláusula sétima deste
instrumento.
3.3. A existência de preços registrados nào obrigará a Administração a fumar contratações que deles
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para o fornecimento
pretendido nas hipóteses previstas na Lei tf 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 Oficial, na forma de extrato, em confoimidade
com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRA7X) DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. 0 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, confoime inciso III
do § 3‘" do art. 15 da Lei n‘' 8.666/93.
CLAUSÜLA QUINTA - DOS SERVIÇOS
5.1. Os Serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no
Edital, Termo de Referencia - Anexo I c nesta ARP,sendo que a inobsei-vância 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 1 ermo de Referência e a proposta
apresentada, sob pena dc serem refeitos.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
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6.1. Os pagamentos referentes aos fornecimentos objeto da presente Ata será efetuado nos termos de
referência e contraio anexos do edita!.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO
REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÒMICO-FTNANCEÍRA
7.1. A Ala de Registro de Preços nào poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o
acréscimo de que trata § R no ari. 65 da Lei n” 8.666/93.
7.2. Durante a vigência da .Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, dc ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 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 Ala e iniciar
outro processo licitalório.
7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou dc 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 lí do caput do art. 65 da Lei n’' 8.666, de 1993.
7.5. Otiiindo 0 preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
0 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 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 fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confinnada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
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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 Ala de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles
apurados pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA para determinado 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 cconômicofmanccira. serão publicadas no Diário Otícial.
CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA quando:
8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa 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 tomarem superiores aos praticados no
mercado;
8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos lermos do
ari. 87 da Lei 8.666/93;
8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei
8.666/93;
8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do an. 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;
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8.2. A Ata de Registro dc Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos
termos da legislação pertinente, em especial pela ocoiTência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da
Lei iV’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.
8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocon^er por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata. 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
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 fonnulada 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 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 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 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 dc Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigência.
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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
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;
9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e
parlicipante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a ílscaiizaçâo ou o acompanhamento pelo contratante;
9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5(cinco) dias comidos, a contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
9.1,5. Responsabiiizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos
encargos trabalhistas, prcvidenciários 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 subcontratar. total ou parcialmenie, o objeto da contratação;
9.1.7. Substituir os serviços, às suas expensas, no total ou cm 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 com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;
9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período dc 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
10.1. A Prefeitura coinpromele-se a:
lO.I.l. Proporcionar iodas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA,
devidamente identificados, quando ncces.sário. às dependências da Prefeitura;
10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais;
10.1.3. Notificar o fomecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o
envio da nota de empenho, a ser repassada \’ia fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fomecedor;
10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na enirega/prestação do objeto e
interromper imediaiamcntc 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
peirnanccem compatíveis com os praticados no mercado;
10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parle, os serviços em desacordo com as especificações e obrigações
assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;
10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

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 ceriame licilatório. 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
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Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida a ordem de dassiílcaçào.
11.3.

Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços. decoiTenie de adesão, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

11.4.

() 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 participantes, independememente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto
Municipal n" 007/2021);

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 Ala de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal iV’ 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 BURlTICUPU/MA 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.
11.7.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fomecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades deconentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMNÍSTRA TI VAS
12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia
defesa c o contraditório, llcará o fomecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em confonnidade
com artigo T da Lei n.“ 10.520/02, e subsidiariamente a lei S.666/93, além do cancelamento do registro, nos
termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu alo
ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAÍS

s <:
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13.1.

As omissões dcsia Ala e 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 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, confomie quantidades e especificações constantes no TeiTno de Referência - Anexo I do Edital
da Licitação que deu origem a esta Ata dc Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão
Permanente 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 .

CLAÜSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de
BURITÍCUPU/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.

BURITÍCUPU/MA,

xxxxxxxxxx
Orgão Gerenciador

de

de

Rep. Legal
Fornecedor
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ANEXO III
MINCTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N “ 035/2022
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO N
FAZEM
ENTRE
SI
QUE
E

0(A)..

A

EMPRESA

A Prefeitura Municipal de Buriticiipu, Csiado do Maranhão poi intermédio da Secretaria Municipal de
na cidade
(órgão contratante), com sede no(a>
de
neste ato
/Estado
. inscriio(a) no CNPJ sob o n''
...
de
de
representado(a) pelo(a)
t. fiumc), nomeado(a) pela Portaria n'
de 20 . .. doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
inscrilo(a) no
doravante
CNPJ/MFsobon".
, em
sediadü(a) na
designada CONTRATADA, neste alo representada pelo(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de
Identidade n'
e CPF n
tendo em vista o que
expedida pela (o)
consta no Processo n
e em observância às disposições da Lei n" 8.666. de 21 dc junho
de 1993. da Lei n“ 10.520. de 17 de Julho de 2002 e na Lei tf 8.078. de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o piesenic Termo de Contrato, dcconente do Pregào Eletrônico n"
XXX/XXXX. mediante as cláusulas c condições a seguir enunciadas.
I. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1 .1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Editai.

conforme especificações e

se ao Editai do Pregào. idemificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, indcpcndentemenie de transcrição.
1.2. Este Termo de Contrato vincu!

1 .3. Discriminação do objeto:
ITEM
DESCRIÇÃO

UMD. I QUANT. j VALOR UNT, RS
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2. 1 . O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na
data de
c encerramento em
, prorrogável na fonna do arl. 57, inciso
II, da Lei n" 8.666. de 1993.
3. CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1.0 valor do presente Termo de Contrato é dc R$

(.

).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas deconemes da
execução contratual, inclusive tribiUos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa dc administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desui contratação estão progi amadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
ORGÃO:
UNIDADE GESTORA:
PROJETO/ATIV IDADE:
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:
FONTE DE RECURSO:
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos sen iços efetuado na Nota Fiscal, o pagamento
será efetuado no prazo de até 30(lrinta) dias. apos a prestação dos fornecimentos, 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 Fornecimento e das certidões dc
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 if 1751. de 02 de outubro dc 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 c 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
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- 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 cm sua proposta.
6. CLAUSLLA SEXTA - REAJCSTE
6.1.Ocorrendo redução ou majoração de preços dos serviços, autorizado pelo órgão competente, os
valores que servdram dc base para a contratação serão reajustados, fíxando-se em apostila de reajuste de
preços, conforme Lei Federal de Licitações n"^ 8.666/19^3.
6.2.Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na
data.
6.3. Dentro do prazo dc vigência do contrato c mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o inicnvgno de um ano, apiicando-sc o índice ÍPCA/ÍBGE exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.4. Nos reajustes subsequentes ao pritneiro, o interregno rninimo de um ano será contado a paitir dos
efeitos fi nanceiros do último reajuste.
6.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajusiamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
6.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajuslamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.8. Caso 0 índice estabelecido para rcajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
6.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
rcajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7. CE.ÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECEÇÂO
7.1. Não haverá exigência de garamia de execução para a presente contratação.
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8. CLAUSULA OITAV A - ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVIÇOS
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto sào aquelas previstas no Termo de Referencia,
anexo ao Edital.
9. CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇAO
9.1 . A llscalizaçào dos fomecimenlos dos serviços será feita por empregado fonnalmente designado na
forma do Art. 67 du Lei Federa! n" 8.666/1993. a quem compele verificar se a licitante vencedora está
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
9.2. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando os
ser\uços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor
técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Hciiante vencedora assegurar e facilitar o acesso da
fiscalização e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
9.3. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fomecimento que não esteja sendo executado
dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento do falo. responsável pela execução do contrato.
9.4. A Fiscalização deverá verificar, no deconer da execução do contrato, se a licitante vencedora
mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualiilcação exigidas na licitação.
9.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocoiTcncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quando ao fato, instruindo o seu
relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
9.6. Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recoiTer à Secretaria Municipal de
.Administração e Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10(dez) dias
úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na fonna prevista na
respectiva cláusula.
9.7. A ação e/ou omissão, tola! ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
lO.CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Tenno de Referência, e especificadas
abaixo.
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a) acompanhar e fiscalizar a execução do conirato;
b) peimitir 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 prestação dos serviços atestados.
Ij aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
10.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas
abaixo,
a) manter preposto. aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,durante lodo o
periodo de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário:
b) informarão Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,ou ao seu substituto
eventual, quando foro caso. qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentosjulgados
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 dirctamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou 0 acompanhamento do contratante;
e) cumprir c fiizer 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 serviços 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 lodo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com
o exigido;
i) realizar os seniços nos prazos, condições c local indicado, sujeitando-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 Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos.
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n. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 1 .1. não assinar o lenno de contraio ou accitar/retirar o insirumcnio equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
i 1 .2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
1 1.3. apresentar documentação falsa;
! 1 .4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame:
] 1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
1 1 .6. não mantiver a proposta;
1 1.7. cometer fraude fiscal;
1 1.8. comportar-se de modo inidôneo;
1 1.9. Considera-se comportamento inidôneo. entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
1 1.10. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
1 1 .1 1 . Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
11.12. Multa de até 10%(dez por cento)sobre o valor estimado do(s)item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
1 1.13. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
1 1 . 14. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF. pelo prazo
de até cinco anos;
1 1.15. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
1 1.16. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativameme com as demais sanções.
1 1 .17. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n" 12.846, de V' de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas

à autoridade competente, com despacho

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização

PAR.
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1 1. 18. A apuração e o Julgameino das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n" 12.846, de 1“ de agosto de 2013.
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
1 1.19.0 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especídeos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
1 1.20. Caso 0 valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante. 0 Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
1 1.21. A aplicação dc qualquer das penalidades previstas realizar-.se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao liciiante/adjudic atário, observando-se o procedimento
previsto na Lei n" 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei \f 9.784, de 1999.
1 1 .22. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
Í2. CLÁUSULA DÉCIMA SF.GUNDA - RESCISÃO
12. 1 . O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12. 1 . 1 . por alo unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XTl e XVH do
art. 78 da Lei n" 8.666. dc 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 fidital;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79. inciso II, da Lei n“ 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei if 8.666. de 1993.
12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parciaimenle cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados c ainda devidos:
12.4.3. Indenizações e multas.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13. 1 .1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaçáo financeira;
13.1.2. inteiTomper

a

execução

contratual

sob

alegação

de

inadimplemento

por

parte

da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
14. 1 . Eventuais alterações contratuais reger-se-ão 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 contraio.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRAT.ANTE. 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. subsidiariamente. segundo as disposições contidas na Lei n*’ 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor - e normas c princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÁO
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
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA para dirimir os litígios que decoirerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, confomie art. 55. §2“ da Lei n"
8.666/93.
Para fi rmeza e validade do pactuado, o presente Terrno de Contraio foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor. que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos coniraontes.
Buriticupu/MA,

de

de2Ci

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
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ANEXO íV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N“ 035/2022
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.*' 035/2022. cujo objeto
é 0 Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação de ser\dços
de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para
atender as nece.ssidades da Prefeitura Municipal de F3uriiicupu'MA. conforme as especificações
constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento dc todas as condições
iá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:
1. PROPONENTE
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
)
Valor Total da Proposta: RS
PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).
PREÇOS R$
UND.
ITEM
QliANP.
DESCRIÇÃO
TOTAL
I

Valor Total RS
2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios,
encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os servtços serão fornecidos de acordo
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que coniiecemos e aceitanios em todos os seus
temios.
), dias, contados da data de
4. O prazo dc validade desta proposta c de
abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°, XXX/XXXX.
5. Declaro que entregaremos os serviços licitados no prazo máximo de
recebimento da Ordem dc Serviço.

(...

), contados do

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) serviço(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela
contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo 1 - Termo de
), contados a
Referencia, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até
partir da notificação oficial feita pelo gestor fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
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7. Infomianios. desde já, que. caso nos seja adjudicado o objeto da Heitação, os pagamentos deverão ser
creditados à CONTA CORRENTE NT
. AGENCIA NA
,BANCO
. em nome de
8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuroís) Contrato(s), será o SrA
Portador do RG. sob o rC.
. e CPF n*"
, com residência na

(locai e data)

(Nome c assinatura do responsávei da empresa)
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JUNTADA DE PUBLfCAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório n'’ 035/2022, 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 Portal de Transparência
do Município.

Buriticupu/M^\^%m 1 1 de julho de 2^12.
SV-'
RÍBEÍ
y-cfnjikfo do Muni^í}»

2022
Ryb.

5
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ESTADO DO MARAMÍAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" ÜI.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 Editai c Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n‘‘ 035/2022. datado
cm 27/06/2022. a ser julgado em 22 de Julho 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 eventual,
futura e parcelada contratação de empresa para prestação de ser\dços de produção e divulgação de
publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessida
des da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA.em 30 de junho àt

O R15]
Jurídko do
“iTtcípiO
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12.361.1012.2030.0000 - lílcrnenU) de Despesa: 3.3.90.39. i’rqjeto Ali\ idade: 2030. Fonte de recurso.s: Recursos Ordinários e dota-

Ü.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
por iiem. Pregão Hlctrônico SRP n" 004/2022. tendo como objeto a
aquisivào de combustível e lubrificantes em geral para atender a de-

çào orçamentária: i 2.361.1029.2093.0000 - Flcmento de Despesa: ● manda das secretarias municipais de Brejo de Areia/M A. conlbime
3.3.90.39. Projeto .Aii\ idade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordicondições, quantidades e e.vigcncias estabelecidas neste Editai e seus
nários. Valor Cilobal: RS 50.399.50(cinquenta mil. trezentos e noventa
anexos. A realização do certame está prevista para o dia 12/07/2022 às
10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa
e no\ e reais e cinquenta centavos), início da disputa ocorrerá dia 23 de
de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço; wavav.Iíjunho de 2022 às!OluOOOmin. Os interessados poderão adquirir o Edi
citacaobrejodeareia.a)m.br - Prefeitura de Brejo de Areia -MA. O edital
tal e seus anexos, junto à Comissão Permanente de l.icitaçào - CPL.
situado na Rua Isaac Martins. 371. Centro Bano do Corda - MA. no
completo está a dispt^sição dos interessados nos sites: wvvw.brejodeareia.
horário de OShOOminh as 12hü0minh ou no sitio do Tribuna! de Contas
ma.gov.br_e SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações
Públicas. F.sclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
do Estado - TCE - MA/ SACOP. no Portal da Transparência do muni
e-mail: setorcplíí/'gmail.com. Pregoeiro Oficial: EVANDRO SOUSA
cípio e plataforma da Bl.L pelo site www.bll.org.br. inlbnnaçòes pelo
e-mail cnlhdc202l » gmail.com. Barra do Corda - MA.07 de junho de
BARBOSA. Brejo de Areia/MA. 27 de junho de 2022.
2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregocira do município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA
AMSO DE UCI FAÇÃO PREGÃO ELETRONK O SRP N"
013.2022 A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA.por meio do Pregociro Oficial, toma público aos interessados que tárá licitação na mo
dalidade Pregão, na fonna eletrônica, do tipo menor preço por item. em
regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação de registro de
preços para futura c eventual contratação de empresa para aquisi
ção de gêneros alimentícios, a fim de satisfazer as necessidades das
Secretarias Municipais de Bom Jardim/.M.A. A realização do certame
está prevista para o dia 14 dc julho de 2022, às lôhOOmin (quinze ho
ras)- horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas,
abertura e disputa de preços será exclusiv amente por meio eletrônico,
no endereço: vvuvv.licitabonardinen.se.com.br. O edital completo esta
à disposição dos interessados no site: vvvvvv.bomjardim.ma.gov.br. no
sistema do l'CE/SACÜI*(v\vvvv.ice.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos airavés do e-mail: nrefeiturabomiardimepl.'» gmail.com.Bom Jardim/' MA. 27 de junho de 2022.Fabiano de
.Icsus Barbosa Ferreira. Pregoeiro. Portaria V'’ 11.2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS
SELVAS - MA
A\'IS() DE RAFIFICACÂO ADESÃO

012/2022 A Prefeitura

Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA. através do Fundo Munici
pal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados, que
decidiu pela RATIFICAUAO da ADESÃO a ARP N" 012.2022. sob
a égide da 1-ei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem
como demais normais que regem a matéria, cujo objetivo é a Adesão
a ata de registro de preços para o fomcimenio de medicamentos,
farmácia básica, pscotrópicos. material hospitalar. F.PFs e injetáveis,
para o município de Bom Jesus das Selvas/MA. pelo valor global
estimado de R$ 3.570.981.51 (três milhões, quinhentos e setenta mil.
novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos). CON- TRAIADO: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
lURFLI. inscrita no CPFsob o n'' 35.369.804/0001-47. CON fRATA’*TE: Fundo Municipal de Saúde - Valérie Izaura Bórgea Duane Bom
Jesus das Selvas/MA. 27/06/2022. Naiéric Izaura Bórgea Duarte
Fundo Municipal de Saúde.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE
AREIA - MA
.AVISO DE LlCI FAÇÃO PRFGÀO El/E I RÔNICO SRI» N.'^ 004^
2022 PMBAO município de Brejo de Areia/MA. através da Prefeitu
ra Municipal de Brejo de .Areia/MA. CNPJ: 01.612.318/0001-96. por
meio do i^regoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado
pelo portaria n" 001/2022 de 04 janeiro de 2022. torna público para
conhecimento dos interessados que com base na Lei n'^ 10.520/02.
decreto n° 10.024/2019. lei iT' 12'/06 e suas alterações dadas pela
lei n" 147/2014 e aplicado subsidiai iamenle no que couberem a Lei
n" 8.666/93 e tiemais normas pertinentes à espécie, que fará licita
ção na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo meiioi preço

AV ISO m-: LK ITAÇÀO.PRECÃO EI.ET RÔMCO N**035/2022.
() Município de Burilicupu - MA. por intermédio da Prefeitura Mu
nicipal de Buriticupu/MA. torna público para conhecimento de todos
os interessados que a realização do presente certame está previsto
para o dia 13 de juliw de 2022 às lOhOümin (dez horas) horário de
Brasília. licTíãçào na modalidade PREGÀO ELETRÔNICO, do tipo
menor preço por item. tendo por OBJETO: Registro de preços para
eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação
de serviços de produção c divulgação de publicidade e propaganda,
planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessi
dades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. conforme Edital
e Anexos, na forma da Lei Federal n° 10.520/02. Decreto Federal
IV 10.024/2019. Decreto Municipal n'^ 004/2021. que dispõe sobre
o Pregão Ivietrônico 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 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 e seus anexos
estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet:
Portal da Transparência do Município: vv^vav.buritícupu.ma.gov.br.
vvvvw.licitanei.com.br/. poderá ser solicitado através do e-mail: cnihuriticunu2021 ^^gmail.com. bem como ser retirado no Setor de Lici
tação. horário de ()8:00h as Í4:00h. localizado na Rua São Raimundo.
if 01. CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA.
em 27 de junho de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEI
RO..X.sses.sor Jurídico do Município. OAB/M.X N° 22429.

AVISO DE LKU AÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N"036/2022.
O Município dc Buriticupu - MA. por intermédio da Prefeitura Muni
cipal dc Buriticupu/MA. torna público para conhecimento de todos os
interessados que a realização do presente certame está previsto para o
dia 19 de julho dc 2022 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília,
licitação na modalidade PREG.ÃO ELETRÔNICO, do tipo menor
preço por item. tendo por OBJETO: Registro de preços para even
tual. futura c parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene,
copa cozinha c utensílios domésticos, para atender as necessidades
das Secretarias Municipais do Município de Burilicupu - MA. confonne Edital e Anexos, na forma da Lei Federal n° 10.520/02. Decreto
Federai i'.'’ 10.024/2019. Decreto Municipal n° 004/2021. que dispõe
sobre o Pregão Fletrônico e Decreto Municipal n° 007/2021. que dis
põe sobre regime de registro de preço, aplicando-se. subsidiariamen
te. no que couberem, a Lei Federal n” 8.666/1993. Lei Complementar
tV’ 123/2006. eom redação dada pela Lei Complementar n° 147. e I.ei
Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais
normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos
estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet:
Portal da fransparência do Município: wvvw.buriticuDu.ma.gov.br.
vvvvw.liciianet.com.br/. poderá ser solicitado através do c-mail: cplhuritieuDu2021 if/^gmail.com. bem como ser retirado no Setor de Lici
tação. horário de 08:()0h as 14:ü0h. localizado na Rua São Raimundo.
iF 01. CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/.MA. Burilicupu - MA.
em 27 de junho dc 2022. MARCOS GABRIEL AR.\ÚJO RIBEI
RO,,\ssess«r Jurídico do Município. OAB/MA N° 22429.

RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA { TERCEIRO|

DIÁRIO OFICIAL - NÚMERO: 285/2021

LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇAO: AVISO DE LICITAÇAO/2022
AVISO DE LIC ITAÇÃO 1’REG VO LLETROMCO N" 035/2022
O Município de Biiriticupii - MA. por intermédio da Preteitiira Municipal de Buriticiipu/MA. torna público para conhecimento de
todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 13 de julho de 2022 às lOhOOmin (dez hora s)
horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÀO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item. tendo por OBJETO:
Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de produção e divulgaç ào de
publicidade c propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA. conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Pcderal 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 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 e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da
Internet; Portal da Transparência do Município: ■.vw\v-buriticup u.ma.g(>v.hr. www.iicitanet.cum.br. poderá ser solicitado através do
e-mail: cplhuriticupu2ti21 u-'ani.úl.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 - BuriticupiPMA.
Buriticupu - MA. em 27 de junho de 2022.
Proc.
MARCOS GABRIEL ARAI JO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA N° 22429

Fls:l
RU.b.'

Assinado eletronicamente por' Joao Carlos Teixeira da Silva ● CPF. *'*.597.343-" em 01/07/2022 00:00:57 - IP com n': 192.168.1.103
Autenticação em: /diariooficial.php?id=743
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KSTADO 1)0 MARASHÀO

pRr.rum ra mlmcipai. de beriticvpv/ma
CNPJ N5 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO BURITICUPU - MA

O eiaborador cic editais. Sr. Marcos Gabriel Araújo Ribeiro, torna público, para
conhecimento de todos, que houve relitlcação na edição 285. publicada no dia
30/06/2022. no Diário Ollcial do Município (DOM), referente ao AVISO DE
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N“ 035/2022,com as seguintes alterações:
ONDE SE LE:
a realização do presente ceilame está previsto para o dia 13 de julho de 2022 às 1 OhOOmin
{dez horas) horário de Brasília:
LEIA-SE:
a realização do presente ceitame está prevista para o dia 21 de Julho de 2022 às 09h00min
(nove horas) horário de Brasília.

Buriticiipu/MA. cm 07 dejulho de 2022.

✓
eiro
A ^gs^üt-íhrrrftlTcoM u n i c i pa 1
OAIVAIA: 22.429.

F.STADO DO MARASH \0
PREFEITURA MUMCIPAL DE BURITfCUPU/MA
CNPJ NS 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO BURITICUPU - MA

O elaborador de editais, Sr. Marcos Gabriel Araújo Ribeiro, toma público, para
conhecimento de todos, que houve retificação na publicação do dia 01 de julho de 2022,
no Jornal O Imparcial, referente ao AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
ELETRÔNICO N" 035/2022, com as seguintes alterações:
ONDE SE LÊ:
a realização do presente certame está previsto para o dia 13 de julho de 2022 às lOhOOmin
(dez horas) horário dc Brasilia;
LEIA-SE:
a realização do presente certame está prevista para o dia 22 de julho de 2022 às 09h00min
(nove horas) horário de Brasília.

Buriticupu/MA, em 07 de julho de 2022.

Proc.
Fis.;
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITÍCUPU/MA
CNPJ N2 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo,

01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2022
O elaborador de editais, Sr. Marcos Gabriel Araújo Ribeiro, torna público, para
conhecimento de todos, que houve retificação na publicação do dia 30/06/2022 do
caderno de Terceiros, no Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE), referente ao
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N" 035/2022, com as seguintes
alterações; ONDE SE LE: a realização do presente certame está previsto para o dia 13
de julho de 2022 às lOhOOmin (dez horas) horário de Brasília; LEIA-SE: a realização do
presente certame está prevista para o dia 22 de julho de 2022 às 09h00min (nove horas)
horário de Brasília.
Buriúíç^pL ^MA, em 07 de julho deJj}23T
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fjWEFÉrrURA RiaiNiaPAL DE BURITICUPU/MA j TÊRCáRO

DIÁRIO OFICIAL-NOMERO;290/20:

LICITAÇÃO - ERRATA - ERRATA DE PUBLICAÇÃO: ERRATA DE PUBLICAÇÃO/2022
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 035/2022
O elaboradof de editais, Sr, Marcos Gabriel Araújo Ribeiro, torna público, para conhecimento de todos, que houve retificação _ na
edição 285. publicada no dia 30/06/2022. no Diário Oficial do Município (DOM), referente ao AVISO DE LIClTAÇAO.
PREGÃO ELETRÔNICO N" 035/2022, com as seguintes alterações: ONDE SE LÊ: a realização do presente certame está
previsto para o dia 13 de Julho de 2022 às lÜhOOmin (dez horas) horário de Brasília: LEIA-SE: a realização do presente certame
está prevista para o dia 21 dejulho de 2022 às OOhOOmin (nove horas) horário de Brasília.
Buriticupu/MA. em 07 de julho de 2022.
Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
.Assessor Jurídico Municipal
OAB/MA: 22.429.

Bi :S
Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Silva - CPF:
59.7.3-43 em 07/07/2022 23:47:41 - IP com n : 10.0.0.109
Autenticação em: www,buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php?id=753 Si

www.burltlcupu.ma.gov.t3ir

t
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Proc.
Fls;l

iijRÍflCJPJ
Prefeitura Municipal de Buriticupu
R. São Raimundo, 1 - Centro - CEP: 65393-000 - Buriticupu\!\/IA
CNPJ; 01.612.525/0001-40 - Tel; 98 8108-3987 - Site; www.buriticupu.ma.gov.br

PREGÃO - 035/2022 - ABERTA
PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 11/07/2022
DATA DA ABERTURA: 22/07/2022
PUBLICAÇÃO DO AVISO

11/07/2022

TIPO: MENOR PREÇO
LOCAL DE ABERTURA: PREGÃO ELETRÔNICO
COMISSÃO: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RESPONSÁVEL PALA A INFORMAÇÃO
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO
RESPONSÁVEL PELO O PARECER JURÍDICO

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
PEDRO FRANKLIN DE VITERBO
ALEXANDRE FLORENTíNO MAGALHÃES

RESPONSÁVEL PELA A ADJUDICAÇAO
RESPONSÁVEL PELA A HOMOLOGAÇÃO;

INFORMAÇAO DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA.

ORGÃOS VINCULADOS
^^ABINETE DO PREFEITO

PUBLICAÇÕES VINCULADAS
DOE
DOM
JORNAL O IMPARCIAL
MURAL DE AVISOS DO ÓRGÃO

ARQUIVOS PUBLICADOS
EDITAL DE LICITAÇAO PE 035-2022
INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO
DATA

FASE

RESPONSÁVEL DA FASE

SITUAÇAO

11/07/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO

ABERTA

11/07/2022

PROCESSO CADASTRADO

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO

ABERTA

aücitacão

Página(s) 1 de 1
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PRl-f lilTL RA MUMCIPAL DlSBl RiTlCVPL/MA
CNPJ
01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

ERRATA DE PIJRLICAÇAO
ü elaborador de editais. Sr. Marcos Gabriel Araújo Ribeiro, torna público, para
conhecimento de todos, que houve retificação na edição 290. publicada no dia
07/07/2022. no Diário Oficia! do Município (DOM), referente ao ERRATA DE
PUBLICAÇÃO PREGÃO ELEI RÔNÍCO N"" 035/2022. com as seguintes alterações;
ONDE SE LÊ:
a realização do presente certame está prevista para o dia 21 de julho de 2022 às 09h00min
(dez horas) horário de Brasília:
LEIA-SE:
a realização do presente certame está prevista para o dia 22 de julho de 2022 às 09h00min
(nove horas) horário de Brasília.

Buriticupu/MA. cm 11 de julho de 2022.
:\0
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eiro

As^tífeáírhjrítneo iVíunicipal
'^OAB:'MA; 22.429.
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DIÁRIO OFICIAL - NÚMERO: 252Í2Q22 - 11/07/202Í

- ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIHC^PUfll^
Tg
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t-

LICITAÇÃO - ERRàTa - ERRATA DE PJSlíCAÇAO; ERRATA/2022
ERU \TA OE Pl BUCAC40
O eiaborador de editais. Sr. Marcos Gabriel Araújo Ribeiro, torna público, para conhecimento de todos, que houve retificação^ na
edição 290, publicada no dia 07/07/2022, no Diário Orlciai do Município íDOM). referente ao ERRAT.A DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2022. com as seguintes alterações: ONDE SE LÊ: a realização do presente certame está prevista
para o dia 21 de julho de 2022 às 09hü0min (dez horas) horário de Brasília; LEIA-SE: a realização do presente ceitame está
prevista para o dia 22 de julho de 2022 às OOhOOmiii fnove horas) horário oe Brasília.
Buriticüpu/M.A. em 1 1 dejulho de 2022.
Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
● BURJTIÇUPU.-MA
2022
Assessor Jurídico Municipal
OAFi/MA: 22.429.
FIs..
Rub.

B! S
Assinado eletronicamente por: Joao Carlos Teixeira da Siiva - CPF: **' .59,7.3-43 em 12/07/2022 00:13:44 - IP com nL 10.0.0.110
Autenticação em: \vww.burit’cupu.ma.gov.br/diariooficial.pnp?id=757
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SEGI NDA-FEIRA. 11 - JULHO - 2022
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

PREFEITURA MUMCIPAL DE BACURI - MA

Trata-se de processos administrativos relativo as ComprovaçõevS
das F.xccuções referente ao Eúdital iT’ 07/2021 - UGCAC/SECMA
- CONEXÃO FOMENK) A PROJEIOS - Lei Aldir Blanc.

AVISO ERRATA ADESÃO..AVISO ERRATA NA DATA DE ADE

objetivando amenizar as consequências da pandomía causada pelo
coronavirus no setor cultural. Conforme relatórios e análise da Co

SÃO A .ATA DH REGISTRO DE PREÇOS. A PREFEITURA MliNICIPAL DE HACÜRI. ESTADO DO MARANHÃO, coinimica

missão dc Comprovação dc Execução, instituídas pelas Portarias
n"s 391/2021 e 080/2022, as entidades/associações comprosaram
a execução dos projetos, e após análise da docLimcntaçào anexada,
fora constatado que os mesmos atenderam a todas as exigências do
cumentais comidas cm sede do Edital it" 07/2021 (itens 15.1. 15.2.
16.1, 16.2 e 16.3).Sào Luis. 06 dejullio de 2022. PAULO VICTOR
MELO DUARTE-Secretário de Estado da Cultura.

aquém interessa que faz errata na data do aviso de adesão publicado
no Diário Oficial do Estado do Maranhão, em 05/07/2022, publica
ções de terceiros, pagina n° 24."Onde sc ler Racurit MA)29 de Junho
dc 2022’\ passara ler-se "BacuriCMA),30 dc Junho de 2022”. Bacuri
(MA), 06 dc Julliü dc 2022. JÜSR ROSENDO DE SANTA\A-Secretário Municipal dc Administração e Finanças (Alo por Deleg. de
Competências- Dec. Munic. n.° 03.2017)(respondendo pela Secreta
ria Municipal de Infraesirulura).

ERRATAS
SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA
i: COMÉRCIO
ERRATA: Errata da Resenha do Contrato n” 0Ü1/2Ü22-FDI. PRO
CESSO: Tf 0166708 2021- SEINC MA. OB.JETO: Conuaiação de
empresa especializada cm serviços dc administração, operação, segu
rança, gerenciainaito c infraesmitura aeroportuária, para o Aeriíporlo
Nacional de Barrcirinlias (SRSS). localizado no município dc Barreirinhas- MA,sob responsabilidade da Secretaria dc Estado dc Indústria
c Comércio do Maranhão- SEINCVMA. ONDE SE LÊ: Contratada:
KS.AERO-Empresa dc Scr\’iços de Serviços Portuários LTDA. LEIA-SE: ESAERO-FMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS
LTDA.São Luís(MAL aos sete dias do mês dejulho do ano dc dois mil c
vinte e dois. SEINC/MA. Juliana Borges Lima.Alves- CTiefe do Setor
dc Contratos e Convênios da SEINCMA- ID: 00X09906-2.
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESAAGROPECUÁRIA
DO MARANHÂO-AGED/MA
ERR.\TA PREGÃO ELETRÔNICO .N** 012/2022 - AGED/MA.
PROCESSO ADMIMSTRATn O N* 082796/2022/2022/.4GED - MA
ERRATA. PROCESSO ADMINIS1 RA FIVO N" 082796 /2022.'
AGED-MA A PREGOEIR.A DA AGÈNCLA ESTADUAL DE DEFE
SA AGROPECUÁRIA Dü MARANIIÀO-AGED/MA. CNPJ
05.057.657.0001-09. por equivoco dc digitação, toma público e co
munica aos interessados, que fica retificado na publicação do A\'iso
dc Licitação realizada no Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE, na data dc 05.'07.2022, pag. 22. o número do Pregão Eletrôni
co, onde se lê: Pregão Eletrônico n” 015/2022 leia-se: Pregão Eletrô
nico n° 012/2022. Objeto: "Contratação, sob demanda, de empresa
especializada no fornecimento dc materiais dc expediente destinados
para atender as demanda.s da Sede e Unidades Regionais da Agência
Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão -.AGED/MA. Local:
Site do Portal de Compras do Governo Federal (hups://wwvv,uov.
br/com pras/pt-br/). (Informações: Comissão Setorial dc Licitação eSL, localizada na Av. Marechal Castelo Branco, n' 13 - Hdificio
Jorge Nicolau, CEP: 65.076-090. E-mail; licitacao(aíaged.ma.go^ .bi.
Fone:(98)99157-2489. São Luis(MA), 07/ü7.'2ü22. Liliane de Jesus
Viana Sá. PregoeiraCSL AGED-MA.
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FÜNAC-MA
ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO N": 028 2021-FUNAC..N® PROCESSO AÜMLMSI RA I IN O: 0042455 2021. vei
culado no Diário Oficia! do Estado do Maranhão - DOE. na Edição
do dia 17/12/2021..\no XLV n" 235, páginas n''42. Cademo;'fercciros. Retificamos da seguinte tbnna; ONDE SE I.Ê: Vigência 202112-15 a 2021-12-14. I.EIA-SE; Vit>ência 15/12/2021 a 14/12/2022.
RESPONSÁVEL PELA RESENHA: Yago Marinho Rodrigues.
Gestor dc Contratos c Convênios- FUNAC.

ERRATA EXTRATO DE CONTRATO. A PRHFEITUR.A MUNI
CIPAL ÜE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, e conforme Lei n" 8.666/93 e suas alterações le
gais, láz errata na publicação do extraio do contraio publicado no
Diário Oficial do Estado, em 05/07/2022, pagina 57. publicações do
terceiros,"ONDE SER LER contrato n*^ 69.2022/PMB”, "PASSAR
A LHR-SE contraio
76.2022/PMB”, como também "‘ONDE SER
LER Bacuj-i(MA), 30 de Junho de 2022."PASSAR A LER-SE Bacuri(MA). Oi dc Julho de 2022. Bacuri (MA),06 de Julho de 2022.
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA-Sec. Municipal de Administração
e Finanças(Dee. Munie. n" 03.'2017)(respondendo pela Seerclaria
Municipal de Infracsirutura).
PREFEITURA MUMCIPAL DE BURITICUPU - MA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELE I RÔMCO N" 035
/2022. O elaborador dc editais. Sr. Marcos Gabriel Araújo Ribeiro,
torna público, para conhecimento de todo.s, que houve retificação
na publicação do dia 30/06/2022 do caderno de Terceiros, no Diário
Oficial do Estado do Maranhão(DOE), referente ao AVISO DE I.ICIT.AÇ.ÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2022, com as seguintes
alterações: O.NDE SE LÊ: a realização do presente certame está pre
visto para o dia 13 de julho de 2022 às lOhOOmin (dez horas) horário de
Brasília; LEI.A-SE; a realização do presente coname está prevista para
o dia 22 dcjulho dc 2022 às 09h00rain(nove horas) horário de Brasília.
Buriticupiu^MA, cm 06 dc julho de 2022. Marcos Gabriel .Araújo
Ribeiro, Assessor Jurídico Municipal, OAB/MA: 22.429.

ESTATUTOS
INSTITUTO IDE AOS POVOS
INSTITUTO IDE AOS POVOS RESE.NHA DE ALTERAÇAO
ESTATUTO. DENOMLNAÇÃO: Instituto IDE AOS POVOS, é
uma pessoa jurídica dc direito privado, sem fins lucrativos, cons
tituída em 28 dc dezembro de 2014, com sede e foro no município
de Matinha-M.A. Cnpj 23.168.178'0001-41 . O Instituto tem seu
campo de atuação no Brasil e no continente africano, em localida
des com menor IDH. Criada e gerida por profissionais de diversas
áreas que moram no Brasil c África, que captam recursos dentro
c fora do país para investir em projetos sociais e produtivos, em
ações de fortalecimento da sociedade civil. TEMPO DE DURA
ÇÃO: Indeterminado. FINALIDADE: a) Promover, como fins
específicos, a defesa extrajudicial dos direitos humanos, da saúde,
da educação, da qualidade de vida. do meio ambiente, da moradia;
b) Elaborar, para o atendimento cabal de seus fins, programas de
cursos e iTcinamcnto para pessoas e^ou organizações voltado para
0 desenvolvimento humano das comunidades menos favorecidas
a fim dc promover a transferência tecnológica; c) Contribuir na pro
moção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza
c desigualdade social do Brasil e da África; d) Realizar estudos e
pesquisas e divulgações de informações e conhecimentos que digam

2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ NO 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” 0306001/2022, na modalidade Pregão
Eletrônico, o Alo de designação do Pregoeiro Municipal e Membros, PORTARIA
004/2022, de
04 de janeiro de 2022.

Buriticupu - MA,em 22 de julho de 2022.

Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2022
Pregoeiro

)

Boledm Técnica Municipal
ConiuRori* ■ C*p«cit»c*o

^entcíccacCo-

Certifico que Tedro TrankCím cCe

yíterBo

participou do

Curso sobre “LICITAÇÃO / PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO COM
CERTIFICADO DE PREGOEIRO” ,promovido pelo Boletim Técnico Municipal
nos dias 23 e 24 de abril de 2015, realizado em Fortaleza na Empresa Master
Concursos,com carga horária de 20 horas.
C (/) 5
p- r* oj

Fortaleza-CE,24 de abril de 2015

‘5' ^
ce
'TJ

C->
fO
N3

BoletimTécnico Municipal

CNPJ: I0.334.SS0/0001-09
Empresa Promotora

Bezerra Carneiro
Palestrante
Diqitalizado com CamScanner

)

)
O)
c
c
CO
O
CO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
OBJETIVO: Aperfeiçoar e/ou atualizar os
Partidpantes, mediante o Desenvolvimento de uma
Abordagem Ampla e Aprofundada sobre os
Procedimentos Relativos ao Certame Lícitatórlo,
Contratos, Elaboraçfio de Editais.

Classificação/ desclassificação das propostas
Fase interna da lidtaçáo(ou preparatória)
Fase externa da licitação (ou executória)

UMA NOVA VlSAO DAS UCITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS TEORIA E PRÁTICA
-JULHO 2014 -

AtribuIçSes pertinentes ou legais ao pregoeiro
Credenciamento
Classificação/ desclassiflcaçlo das propostas
Abertura da sessão
Possibilidade de negociação
Fase interna da lidtaçáo(ou preparatória)
Fase externa da üdtação(ou executória)

ELETRÔNICO

RDC
(Regime Diferenciado de Contratação)

E

CD
O

Lei
12.462, de 04 de agosto de 2011.
Decreto Federai
7.581, de 11 de outubro de 2011.

E

UCITAÇÁO

ME'sãtEPP'8
(HICROEMPRESAS 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 PUBUCAÇÁO E DOS
PRAZOS

DISPENSA DE UCITAÇÁO X INEXIGIBILIDADE.
TTPOS E HODAUDADES
Lidtação dispensada;*
Lidtação dispensável;*
Inexlgíbiiidade de lidtação,*
● POR CONSEQUÊNCIA DE VALOR.
● PARA MANUTENÇÁO DA ORDEM, SEGURANÇA E
MANUTENÇÃO DA ECONOMIA.
« OUTRAS POSSIBILIDADES
« 11 - INEXIGIBIUDADE DE UCITAÇÁO
● 11. 1 - HIPÓTESES DE INEXIGIBIUDADE DE

LidtaçOes ~ preferênda art. 48, indso I, da Lei
Complementar 123/2006.

SITUAÇÃO: Modalidade RDC, na forma Presencial:

ucitaçAo

As regras a serem seguidas disdplinadas no artigo
45.

DENOMINAÇÕES DOUTRINÁRIAS DA UCITAÇÁO

FASES DA UCITAÇÁO

~o

IV - das açóes do Programa de Aceleração do
Cresdmento (PAC) Incluído pela Lei
12.688 de
2012.

MODALIDADES DE UCXTAÇAO
Modalidades Comuns: segundo o valor a ser
contratado
Concorrênda*
Tomada de Preços;s
ConvÍte;s

O que são MXCROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE?

O
ü
O

Abrangênda, caso particular dos municípios,
transcrito;

CO
N
CD

a

Recursos da União aos municípios, para obras
estruturantes, através do Convênio de Termos de
Compromissos TC/PAC.

Q

Obrigatoriedade modalidade RDC.
RDC Presencial COMBINADO (Fechado/Aberto)

Decreto 6.204/2007 tratamento favoreddo,
diferendado e simplificado.*
Participação das microempresas nas ildtaçfles.*
Art. 42, Nas Udtaç6es públicas*
Art. 43. Apresentação de alguma restrição,§ 1^ e
5 2°*
Art. 44. Empate flcto no procedimento.*

No modo COMBINADO Fechado:
No modo COMBINADO Aberto;

Disputa no modo COMBINADO (Fechado/Aberto)
● Aviso de publicação
● Prazo para abertura
● Prazo para pedido de esdaredmentos
● Prazo recursal
ROTINAS
1.
2.
3.

A formalização do processo
Pubiicaçóes
Abertura do certame

m
f* cn

FASE INTERNA DA UCITAÇÁO (OU PREPARATÓRIA)
FASE EXTERNA OA UCITAÇÁO (OU EXECUTÓRIA

I. Bem dassificada poderá apresentar proposta.
II. NSo ocorrendo a contratação de ME ou EPP.
III. Equivalênda dos valores apresentados pelas
(ME’seEPP's)

PRCGÁO
PRESENCIAL
Atribuiçófts pertinentes ou legais ao pregoeiro
Obrigatoriedade da utilização do pregão eletrônico
Credenciamento

§ 1° da não-contratação nos termos previstos no
caput do artigo 45.
§ 2^ disdplina que o disposto no artigo 45.
§ 3° caso de pregão ME ou EPP mais bem
classificada será convocada.

rsj
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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 Buriticupii, da modalidade de
Licitação denominado Pregão, instituída pela Lei Federal n® 10,520, de 17 de julho de 2002;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de obscrv'ar os requisitos da fase introdutória da
modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro c de sua Equipe de Apoio, conforme
dispõe o artigo 3“, inciso IV da Lei Federal n® 10.520/2002.

RESOLVE:

Art. 1®. Designar o servidor PEDRO FRANKLIN DE VTTERBO, 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 c 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 de 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-NIA, CEP n® 65.393-000 - CNPJ: 01.612.525.W01-40
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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 de 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.

Arí. 4“. Os Servidores especificados nesta Portaiia desempenharão as suas atribuições,
concomilantcmente 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^. ApIica-se 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, fincando 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.
Assinado deforma digital por
JOAO CARLOS
JOAO CARLOS TEIXEIRA DA
SiLVA:973S9734304
TEIXEIRA DA
Dados: 2022.01.0416:51:57
SILVA;97359734304 -03'00'

João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal de Buriticupu

Rua Sâo 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/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buritieupu/MA

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAIS

Junto aos autos do processo licitatório N" 035/2022, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, as PROPOSTAS DE PREÇOS INICIAIS apresentadas para o presente
certame.

BURÍTICUPU - MA,em 22 de julho de 2022.

Pedro Franklin de Vitcrbo
Portaria: 004/2022
Pregoeiro

22
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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/MA
Processo Administrativo iV’ 0306001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo; Menor Preço por Item

035/2022

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para
prestação dc serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAIS:

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
CNPJ: 42.130.430/0001-78

BURITICUPU - MA,em 22 de julho de 2022.
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íMU)POST.\ !)F: preços
PREGÃO ELETRÔNICO N" U35/2U22
OB dTO; RLpiSií\- cie prevo.\ paai cvouaai. fiiuira e paree ü:; ^jcniriaaçào de empresa para presiaçàu de
'Cr ecs de protiuerio e uivaigaçao de publicidade e ! ■epagana: pianejamenio de coiriunicação e
murkeimg. p; 1 V. iiender as necessidades da Preíeiiura Miuucipal de Buriücupu.-MA.
L PROPONENn:
Razão Social: !’ALU; DiNIZ BüMHM ÍZX SiL\'A
CNPj; -^2. :
Oí í(í]
Taierc- : RüdsAia BR 22d. n” !42S. CASA A. CENTRO

BCRiTlCLin;

MA CFP: íojd3-00(!

l-onc i-a-x' í^'^^|dS52V-2226
^

PROPIHTÃRK): PAULO DINIZ HOMidVl DA SILVA
CPF: 05dA62.243o8
PLANTUIA DA PROPOSTA
ITEM
1

DESCRK^O
AUDIO: I -üCLiçào. gravação c edição cie spois de
3d .se^ciiido> para rãdius.
■ AUDIO: Lueuçãü. gravação c edição üc spois do

UMD.

QUANT. i V. UMT.

:s erviço

300

.■s erviço

300

45 Negundos pip'iOÁ^I'9-^:. _ _
AüDK); Locução, gravação e ediçàe- de spots de
' A

Ü segundos para rádios c caiTO de sono

RS 69.33

V. TOTAL
RS 20.799.00

: RS 76.30 ● RS 22.H9ü.ni)
4—.

200

.S cr\iço

RS 8L2S ! RS 16.256,00

ÁÍIDIO: [ ocução. gravação e edição de inaieriai ^
jon::tlisiicü. enirevisuis. onlre oulro.' comeúdo.s .
: S ci‘VlÇO
pai ü,
de ã'iiorev>c da ndminisíraçãu púhüc
; cmissoni dc rádio.

s

Serviços de propagaeàci dos aios insuiucionai.^:
da pre leriiiX; municipal dc Buriiicupu M.'\. em (lrn<A
veieido de comunicação dpo moio. com

,

50

^ RS 1 15.8!

600

RS 39.50

RS 5.790.50

RS 23,700.00

inserçüc.s diárias.__
‘ Serviçus de propagação cios aios insiiuicionais
6

; da preíeiiura municipal dc Buriiiaipu- MA, em
A'eículo dc comunicação npo carro, com 6
iuscreões diárias.

HORA

LOGO

i RS59d)8 i RS 59.080.00
i

\'alor Total da Proposia: RS 148.515.50 (Ccnio e quarema e oiUi mil e quinhenios e quinze reais e cinquema
ecniavos).
Deciaro euc r.os preços !lulicadü^ na piamil ;:. dc p:ecos

. esião inclüidüs iodos os cusios. beneiãeios.

encargos, mibatos e demais comribiüç5e> nernncnícs.
Declaro conhecer a legislação dc regência desta licitação e que os k-iviços serão fornecidos de acordo com
as eondiçírcs esUibclecidas neste Edital e -Ncus anc.Kos. çuc eonil-ccmos e acciiamo.s cm iodos os seus
lermos.

■ Roa.níaBR2mN- 1 l3H.t!A.SAA,‘^
● Burrticupu 9898S292226r,|
IÊ(

h,. ■.
●y

Jlfl

QsW: 42.130.43.9/0031*78J

R4TÂOSOM
f ék

lações & eventos

s
() prazo de \'alidade desta proposta c dc 60 (No.sema). dia.s.
ÍXxdaro que entregaremos os serviços liciuidos conibrme .^olic!lado no edital

Bi;Ri'nci;pr

\\A?.2 nnj[;í.HOí:)R 2022.

r
PAI LO DINiZ BOMFIM DA SÍLVa

CNPJ: 42

3

(I.430/OOOI-78
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ESTADO DO MARANHAO
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'’ 0306001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 035/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para
prestação de ser\dços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal dc
Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAIS:

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570
CNPJ: 38.103.821/0001-26

BURITÍCUPU - MA,cm 22 de julho de 2022.
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CÓDIGO D( DESCRIÇÃO DO ITEM
2095125 ÁUDIO: Locução, gravação e edição de spots de 30 segundos para rádios.
2095126 ÁUDIO: Locução, gravação e edição de spots de 45 segundos para rádios.
ÁUDIO: Locução, gravação e edição de spots de 60 segundos para rádios e carro de
3 2095127 som.
1
2

q

B
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QUANTIDA MARCA
300,00
300,00
200,00

MODELO

VALOR UNITÁRIO
60,00
65,00
75,00

m
●MA

022

● B

Proc.TOW2022
FIs.
V
Rubi
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 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitalório N" 035/2022, na modalidade PREGÀO
ELETRÔNICO, a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO apresentada para o presente
certame.

BURITICUPU - MA,em 22 de julho de 2022.

Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2022
Pregoeiro

Proc.
Fls.

MA
2022

Bub.
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, ii" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Processo Administrativo iV’ 0306001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 035/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para
prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO:

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
CNPJ: 42.130.430/0001-78

BURITICUPU - MA,em 22 de julho de 2022.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNÍAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
!●> c rrU'U‘-rio lem por objelivo uprc mar os rcsiikados oonsoi idados de consuiuis dclrònicas
rc.iio-ad.ts dirciamcotc nos haiKO> dc dados dos respectivo^ cadastros. A responsabilidade
pcia \ Lvaeidede do '-csLiluidu da eiiü.->uiui c dt > Órgão gesior dc cada cadasr:\) consuhadc. A
íaíd:'!mição rcluiiva â razào ^ocial da Pessoa .íuridica c extraidu do Cadasüo Nacional da
Pessoa Jurídica, nianiido pela Reccica Pcdoal do lírasi!.

Consiilia realizada em: 2í/'07.'2022 !d:!5;üò

í :-;;«rm:Kp)e.s da Pessoa Jurídica:
;;õ/m
PAlXO OÍNÍ/ BOMFIM Í)A ^U.VA
iCNi-d 42.i3s?.420/0«0f-7S

Resultados da Cmisulta Klctrónica:

r"7

|(''rgão Gestor; TCli
Cadasiro; i.idíanles Inidôneos
Resuliadü da cor;Suka: Nada Consta
acessur a cerlídao or .ir.aL

jOi ‘j,ào C.ícstor:

!0

purtu! do órgão gestor, clique UjUI.

C\J

jCadasiro: CM A - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por .\£u de improbidade
lAdiiiini.stmíiva e luelegibílidade
iRc.-^r.iíado da consulta: Xadu

(

Rii! a aeChiUi u c rlidàu original iu) portal Jo orga<.i ■lesioi’, ciiuue A(.)l,I.
Órgào Ctcsior; Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional lic Kmpresas Inidônea» e Suspensas
Resultado da consulia; Nada Coii-sUi
.,1 .
!Pa i acessar a ccriiduu oriuin :;o ponai do orgãu gestor, clique AOCI.

jòrgào Oesior: Parlai d:i Transparência
CNF.P - Cadastro Nadimal de Fmpresas Punidas
!Cac
iticsuliado da ca.' .snUa: Nada Corisía
aec.^sal■ a ccrlidào originai no poiud do orgao cosU)r. eucjuc .AQl.í.

Obs; A cunsuila consv)iiduda dc pessoa luridica moí

;● aos principie» de simpliilcação c

i
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raciunali/uçào cic serviços núbÜcos uigilaivS. i-'unuanicmo Icgui; Lei iV' 12.965. de 23 de abril
de 2Ui4. í.ei n" í3.460, de 26 dejimhu de 2017. Lei n'' i3.726, do 8 de oulubro ele 2018.
Deereio n" 8.638 de 15. de janeiro de 201 6.
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INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
Peio presente instrumento particular de Ato Constitutivo;
PAULO DINIZ BOiVlFIIVi DA SILVA, BRASILEIRO. SOLTEIRO, empresário, nascido em 15/06/1S92, n= do CPF
056 363.343-38, residente e domiciliado na cidade de Buriticupu - ?vlA, na RUA Davi alves silva, n® 07, vi davi, CEP.
Emortsa^rb individual, sob o nome empresarial PAULO DINIZ BOIVIFIEVI DA SILVA, e expressão RATAO SOM como
nome fantasia, localizado no endereço: RUA Davi alves silva, n° 07, vl davi, CEP:65393-000 e sob o numero do
CNPJ: 42.130.430/0001-78,
Resolve alterar as ciausuias a seguir.
CLÂUSULAIII-DASEDÊ(art. 968, IV, CC)

„

nno

O Empresário Individual que tinha sua sede no endereço: RUA Davi aives silva, n 07, vl davi, CbP.o5393-C00
Passa a sede para 0 seguinte endereço: RODOVIA BR 220. n® 1438, CASA A, CENTRO.Buriticupu-MA, CEP.
65393000.
CLÁUSULA tV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)
O Emoresário Individual terá por objeto o exeicicio
seguintes atividades econômíras_OUT^S ATMDADES DE
PI iRi iriDAnp rrARRo de som para publicidade),comercio a varejo de pecas e acessórios usados
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA
PARAVEICJLOS^WJTOMOTOR^^^
DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E
INFORMACAO . VIDEO ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDlCAO DE MUSICA.
incluída a aíividatie;OUTRAS
Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será
ATIVIDADES DE PUBLICIDADE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE.
E incluirá a seguinte atividade:
CNAE N® 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade carro de som para publicidade.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As outras ciausuias não mencionadas nesse contrato não tiveram alterações

Buriticupü ' MA, 7 de junho de 2021

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
Empresáno

1§
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digitai
Secretaria de Governo Digitai
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa PAULO DiNIZ BOMFIM DA SILVA consta assinado digitalmente por;

identificação D0(S)ASSINANTE(S)
Nome

CPF
I

PAULO DINIZ BOMFIM DA SiLVA

05636334338

JUCEMA

SOB K- 202107Í551S.
C2RTIPICO O RESISTRO SX 07/06/:021
PROTOCOLO: 210745S15 2E 01/06/20
CÓDIGC D2 VERÍKICAÇXO: 121039<5853. CHPJ DA SEDE: 42130430000173.
MIRE: 21102383513. COK EFEITOS DO KEGISTRO EM: 07/06/2021.
PAULO DISX2 BOAeiV. DA SILVA
lília:.- thsrssa robrigües xeíído.-i-;a
secretaria-3SRAL
w.-« .usprécaiftcil.ma.30v.br

A valsd.idc

dMiiis! drcutrt-ntc,

'.irpreíiso
ir.íoc.-íAii'

üua
11
«ujf.ito A
»euy te:;r!<;=i;tvc.o cfxíignií du v«riiicavSo.
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INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PAULO DINiZ BOMFIM DA SILVA
Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresário, nascido em 15/06/1992, n“ do CPF
056.363.343-38, residente e domiciliado na cidade de Burilicupu - MA. na RUA davi alves silva, n° 07. vl davi. CEP:
65393-000.
Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, 1, CC):
CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II. CC)
A empresário individual adotará como nome empresarial:PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA, e usará a expressão
RATAO SOM como nome fantasia.
CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, líl, CC)
O capital será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totaimenle subscrito e integralizado. neste ato, da seguinte forma; R$
10.000.00(dez mil reais) em moeda corrente do Pais
CLÁUSULA 111 - DA SEDE (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA DAVI ALVES SILVA, n“ 7. VL DAVI, Buriticupu MA. CEP:65393000.
CLÁUSULA IV-DO OBJETO (art. 968, IV, CC)
_
O Empresário Individual lera por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas. ATIVIDADES DE
GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.
Paráqrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividadeís) de
ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDiCAO DE MUSICA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E
ACESSORiOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO..
E exercerá as seguintes atividades:
CNAE N° 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
CNAE N'' 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
CNAE N° 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
CNAE
Ô209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37. II, Lei n“ 8.934, de 1994)
O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as mformaçoes prestadas nesm
instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresaria
e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.
CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÀO (art. 53, 111, F, Decreto n° 1.800/96)
A Empresa iniciará suas atividades em 28/05/2021 e seu prazo de duração será por temoo indeterminado.
E. por estar assim constituído, assino o presente instrumento.
Buriticupu - MA, 23 de maio de 2021

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
Empresário

A

l
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Secretaria Especial de Desburocraiizaçâo, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa PAULO DÍNIZ BOMFIM DA SILVA consta assinado digitalmente por;

ÍDENTIFICAÇAO D0(S)ASSINANTE(S)
Nome

CPF
05636334338

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

CERTIKICO O REGISTRO EM 23/05/2021 lStl5 SOB N' 2X102283518.
E/C5/2021.
PROTOCOLO: 21C70S022 C:
CÓDIGO DE VSRIPICAÇXO: 12103791971. CN?J DA SEDE: 421304300f\l”8.
IITOS DC P.HGISTEO ES: 28/05/2021
HIP.E: 21102383513. c:

JÜCEMA

FADLO Dl:

.'JCKFIS DA S

A

LÍLIAí? THSRSSA RODRIGUES HEHDOHÇA
SECRETÁRIA -QERAI.
arsprdsafacil ..tia.gov.br
A validai* a«at.e di/cuff.ento. s« iTprntit.0. tvc.i
iníci-s-anát
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Departamento de Registro Empresarial e integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ümo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA , esíabelecido(a) na RUA DAVI
ALVES SÍLVA, 7 . VL DAVI, Buriticupu - MA, CEP: 65393-000, requer a Vossa
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da
Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Buriticupu - MA, 28/05/2021
PAULO DINiZ BOMFIM DA SILVA
Empresário

■ Ês!ô documento foi gorado no porta! Emprese Fòzil

ÍT':.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digitai
Secretaria de Governo Digita!
Departamento Nacional de Registro Empresaria! e integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o aío da empresa PAULO DiNIZ BOMFiM DA SILVA consta assinado digitaímente por;

IDENTIFICAÇÃO DO(S)ASSINANTE(S)
Nome

CPF
I
I

05636334338

PAULO DíNiZ BOMFIM DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2021

i

15:15 SOB H* 20210109030.

PROTOCOLO: 21010S030 DE 23/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇXO: 12103791980. CNPJ DA SSDE: 42130430000179.
NIRS: 21102383518. COM EFEITOS DO REGISTRO EH: 28/05/202:

JUCEMA

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

\
lí:.ia:i thsresa rodrigues ment-ckça
secsetária-geral
oc-presafaeil.na.gov.br
ii:: iík sua «luCBnli-TícIaOK .!;>●■» r««F^^-^voa por'
dc>cii.T.tí:ito. liu ;'TT)rctBü. tic.» sujeiro A ccrr.rov.ií;:!^ ..
vtivoH cédii)03 <lc vuriíiesçSoseus
:í:

\

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Rub~

j

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
íjüMSRO DS íNSCHIÇAC

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

42.130.430/0001-78
MATRIZ

DATA OE A^RTURA

28/05/2021

fíCME EMPRESARIAL

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
TITULO DO ESTA3ELCCJMENTO (NCÍiíE DE FANTASiA)

POSTE

RATAO SOM

ME

COCUGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINOPAL

73.19-0-99 - Outras ativid«Jes de publicidade não especificadas anteriormente
COOI30 E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMlCAS SÊCU^DARIAS

45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para vdculos automotores
47.53-9-00 - Comércio varejista especialiaado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
59.20-1 -00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CCOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NLWERO

CCMPLÊMEr<TO

ROD BR 220

1438

CASA A

CEP

BAIRRODISTRITC

65.393-000

CENTRO

ENDEREÇO ELETROMCO

LOJARATAOSOM@GMAIL.COM

UK

município
BURITICUPU

MA

TELEFONE

(98) 8529-2226

EHTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CAJDASTRAL

28/05/2021

MOTTVO DE S1TÍ.AÇÃO CADASTRAL

SI-PJAÇÃC ESPEaAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863. de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 01/06/2022 às 16:49:57 (data e hora de Brasília),
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Governo do Estado do Maranhác
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Eslado do Maranhão

', ● ^ coviKHorv CE=
FÁCIL MARANHÃO

à'LÀ

,.... \ o{>vga’<s) U'j rv—:FÁCIL MARAMHAO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Regisíio de Empresas Mercantis ● SINREM
Cwnficainos cjue as in!o»iiaç6os ncai»o consiam ct-s üocjr;‘o:i:us wi;,fcvn'Jo’j
nesiô Jitmn Comeroai o sác vioc-nies na oata da sua e*{iwj»yáo.
Prolocolo: MAC<?V02012«0

Nomo Empresa»ial; PAULO DlNtZ BOMFIM UA SILVA
Natureja Jurídica: Exprcs^iio llrM.vcuol)

CNPJ
42.130,430/0001-78

NIRE(Sede)
21102383518

Arquivamento do Ato de Inscrição
28/05/2021

Início de Atividade
28/05/2021

Endereço Completo
Rodovia BR 220, N* 1438, CASA A, CENTRO-0ur:ticupu'MA- CSP65393-000
Objeto
OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE(CARRO OS SOM PARA PUBLICIDADE),COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS USADOS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES , COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E
VIDEO, SUPORTE TÉCNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM
E DE EDiCAO DE MUSICA.
Porle
ME (Microetnpresa}

Capital
R5 10.000,00(dez mil reais)
Último Arquivamento
Data
10-'08/2022

Número
20220720487

Nome do Empresário: PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
identidade;
0538670120004
Estado civil:
SOLTEIRO(A)

Ato/eventos
223/223-EALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

CPF:
056.383.343-38
Regime de bens:
NÂO INFORMADO

Esta certidão ioi emitida automalicamento em 13/06/2022, às 11;12;23(horário de Brasília).
Se impressa, venlicar sua autenticidade no htlps://^vwsv.empresafacll.ma.gov.br, com o código H31NGHGX.

ÀÍ220 bi2 0
SÉRGIO SILVA SOMBRA
Secretário Geral
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Governo do Estado do Maranhao
Secretaria de Estano de indústria e con*,eroio - SEINC
Junta Comeicial do Estaco do Maranhão

FACIt fcURAMHAO

●'GOVE>;«OIW

FACIL «aranhao

CERTIDÃO ESPECÍFICA
Sislema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Ct-flhcamos que as iníc-maçíes tóaUo constan das documentos arquivados
nasla Junta Comoxml e são v-ç)di--:es na data da sua etpedtçâo.

Protocolo: MAC22020t2513

Ceníticamos que PAULO DINiZ BOMFIM DA SILVA
encontra-se regtstrada nosta Junta Comercial, como segue;

Situação
ATIVA
Stotus
SEM STATUS

NiRE 21102383513
CNPJ 42.130.430:0001-78

Endereço Completo BR 220,

1438, CASA A. CENTRO ■ Burlücupu-MA ● CEP 6S393-000
Arquivamentos Posteriores

Alo

Número

Daia

Descrição

223
223

20220720487
20210315528

10/06/2022
04/08/2021

002

20210745916

07/06.r2021

315
080

202107CS030
21102383518

28/05'2021
28'C5.'2021

BALANÇO
OUTROS DOCUMENTOS DÊ INTERESSE DA EMPRESA '
EMPRESÁRIO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
INSCRIÇÃO

Esta certidão foi errlida autornaiicamenie oin 13.'06;2022, às 11;12;47 (horário ao Brasília).
Se impressa, vehficar sua su:enticidade no hUps;/;www.enipresafa cl!.ma.gov.br, com o código OPUBTMGX.
H
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'\íAC22bcbf2^5^3
SÉRGIO SILVA SOtvtBRA
SesretártoO) Geral

1 de '

022-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: PAULO DINI2 BOMFIM DA SILVA
CNPJ:42.130.430/0001-78
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo adrr.a identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nâo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sodais previstas
nas alíneas 'a‘ a ‘d' do parágrafo único do art, 11 da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//ríb.gov.br> ou <hUp7/ww\v.pgfn.gov.br>,
Certidão emitida gratuiíamenle com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN
Emitida às 16:46:34 do dia 01/06/2D22 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022. -■

1.751, de 2/10/2014.

Código de controle da certidão; 1DA4.668D.A1C7.921D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA DE BURITICUPU
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CNPJ: 01.612.525/0001-40
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Rua São Raimundo, 1 - Centro, Buriiicupu - MA, 65393-000

PREFEITURA DE

BÜRSTlCJPy

;iBAD« Df UU POVO >OA’í t COUA-OCO

10/06/2022 15:25:51
USUÁRiO:KARLÜANE

Ficha Cadastra! da Empresa
CADASTRO MUNICIPAL
insc. Municipal: 7494-2
Situação; ATIVA
Razão social: PAULO DINI2 BOMFIM DA SILVA
Nome Fantasia: RATAO SOWI
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 42130 430/0001-78
Insc. Estadual:
Vincuiação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 213-5 EMPRESÁRIO {ÍNDÍVíDUAL}
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão: 09.'06/2021 10:20:16
Data de início: 28/05/2021
MEI: NÃO
isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 28/05/2021

ENDEREÇOS
Logradouro

Tipo
COMERCIAL

1438

ROD BR 222

Cidade

Bairro

Número

BURITICUPU-MA

CENTRO

ATIVIDADES CNAE
Principal
X

Descrição da Atividade
OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE
COMERCIO A VAREJO DE PECAS E AGESSORIOS USADOS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
ATIVIDADES DE GRAVAGAO DE SOM E DE EDlCAO DE MUSICA
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Base de Cálculo Data inclusão Data Encerramento
28/05/2021
1
1

28/05/2021

1

28/05.'2021

1
1

26/05/2021
28/05/2021

ENQUADRAMENTO
,V

Enquadramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL

CONTATOS
. Tipo
FONE

Descrição
93984477642

pi^ínício ,;;pátoEncerramento
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
N® Certidão: 070254/22

Data da

03/05/2022 20:28:18

Inscrição Estadual: 126988870

CPF/CNPJ:42130430000178

Razão Social: PAULO DiNlZ BOMFIM DA SILVA
Endereço:

ROD BR 220. 1438 CASA A CEP: 65393000 - CENTRO

Telefone:

(98)984988679

Município: BURITiCUPU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n ® 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/03/2022.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
^
- kí
http://poriai.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Cerlidoes" e em seguida em "Vatidaçao de Certidão Negativa
de Débito”.
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

A
Data Impressão: 19/05/2022 12:02:^^
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA
N® Certidão: 029929/22

Data da

Inscrição Estadual: 126988870

CPF/CNPJ:42130430000178

03/05/2022 20:28:38

Razão Social: PAULO DiNíZ BOMFiM DA SILVA
Endereço:

ROD BR 220, 1438 CASA A CEP:65393000 - CENTRO

Telefone:

{98)984988679

Municipio; 3URITÍCUPU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231. de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n'" 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n‘= 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) nâo constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/08/2022.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
_
http://portai.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em Validaçao de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/06/2022 18:49:13 i
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome:

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

CNPJ:

42.130.430/0001-78

Certidão n°:
Expedição:
Validade:

(MATRIZ E FILIAIS)

17500538/2022

01/06/2022,
28/11/2022

às 16:44:24
180 (cento e oitenta)

dias,

c ontados da data

de sua expedição.
Certifica-se que paülo diniz bomfim da silva (matriz e filiais) ,
inscritoía) no CNPJ sob o n" 4 2.13 o . 43 0/0001-78 , NÃO consta como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base r.os arts. 642-A e 833-A da Consolidação
das

Leis

do Trdbalho,

13.467/2017,

e

no Ato

acrescentados
01/2022

Os dados constantes desta
Tribunais do Trabalho.

da

pelas

CGJT,

Certidão

Leis

de

são

21
de

ns.°

de

12.440/2011

janeiro

de

e

2022.

responsabilidade

dos

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais,
A aceitação desta certidão conciciona-se à verificação da sua
autenticidade
Internet

no

portal

do

Tribunal

Superior

do

Trabalho

na

(http ●. //'wwv/. ts t. j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de
necessários

ã

Devedores

Tr-abalhistas

constam

os

dados

identi ficação

das pessoas naturais e jurídicas
Justiça do Trabalho quanto às obrigações

inadimplentes perante a
estabelecidas em sentença condenaLória transitada em julgado ou em
inclusive no concernente aos
acordes judiciais trabalhistas,
a
a custas,
a honorários,
recolhimentos previdenciários,
emolumentos ou a

recolhimentos

determinados

fi rmados

perante

o

em lei;

ou decorrentes
Público do

Ministério

de execução de acordos
C
que,
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais título
força
executiva.
disposição legal, contiver

0

por

/

T;p.'egíiücr
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CertifíCiuIo de Re^Uiiirid-.idc
lUi V(i'rS-( kr

I

I

●2.rjQ.-í'50'0001-7t
Inscrição:
Razão SociahPÁoLC díníz domfí'': da sílVA
R O L/V /íA Bií 222 L-53S CASA A CiUri^C i 3UR1T!CUPÜ / MA / Ó5393Endereço:
i3ü:)

I

I

: i-SD d 2* etnbüi
A
EconomiCü R
ic.e confere o Art.
' e í 0 'J e I
■/. Cò Lei B.Q36, -m- í
qoe, nesta daia, a
empresa acime icie.‘'ti! icâuL er-conlra-so em situaçao regular perante o
Fundo de Garantia dn iempo de Serviço - -GTS.

o presente Ceriincado não se''Vira ae prova contra cobrança de
quaisquer cébitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
vjrrentes das obriqaçò-m^ com o FGTS.

Va!idade:ü9/07':t022 a

AS/2022

Certificação Número: 2" ,'2070903535128959949

Informação obtida

*3
c

i lS/07/2022 08:33:00

A util-caçãc deste Cer: iAr/ido pare os fins pievdstos em Lei esta
condicionada a ve:iíiC"çvio ce auteniicidcide no site da Caixa;
wv^w. caixa.gov.br

■i

Proc.C/^UbüOL .2022
FIs.
Rub.

¥

PREFEITURA DE BURmCUPU

\f y

SECRETARIA DE FINANÇAS E OF-íÇAMENTO
CNPj; 01.61 2,525/0001-40
Rua Sác Raimundo. 1 - Centre. Bunticupi: - MA. 65393-000

iHlk tfoeâ'

18/07/2022 09:36:11
USUÁRlO:LET!CÍA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA

9533/2022

AUTENTICAÇÃO:wrJ}loikys47AnM8íqj2XstK23R03Nxy

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa PAULO DINIZ BOIVfFlM DA SILVA,
inscrita sob o CNPJ: 42,130.430/0001-78 situada à ROD BR 222, 1438 CASA A CENTRO. Neste
Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de DÍVIDA ATIVA
deste setor de arrecadação desta preíeilura, nada consta no respeito a débido em nome da
referida empresa. O Requerente pretende com esta, íazer prova de Quitação de Tributos, não
podendo ser usado para outros fins.
A Referida Certidão terá vaíidade até 16/10/2022.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITICUFU-MA, 18/07/2022.

/
r

-B
Proc.
FIs.
■Rub.

PREFEITURA DE BURiTlCUPU

\f✓
PRgFEITUS* DE
8>

F

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CNPJ; 91.612.525/000
0
Rua Sáo Raimundo, l Con»ro, Burticupu - WA. 65393-000

i k'

18,07/2022 09-35:32
USUÁRlOLETICiA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS-CND N° 9532/2022
AUTENTiCAÇÀO:Swvury7GcZTa78ypÜmE3e6px9Q6hlFcE

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa PAULO DíNIZ BOMFIIVÍ DA SILVA
devidamente Inscrito sob o CNPJ 42.130.430/0001-78, situada á ROD BR 222,1438 CASA A
CENTRO, encontra-se quites com os tributos municipais, protocolado no processo N“ 1649. O
Requerente pretende com esta. fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para
outros fins.
A Referida Certidão terá validade até 16/10/2022.
Ressalvado á Prefeitura o direito de cobrar dívidas cue venham a ser apuradas.

BURITiCUPU-MA, 18/07/2022.
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Secretaria de Administração e Planejamento

y-: '

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

lN*' £5/2022

●,%N ,.

●S

CNPJ
42,130.430/0001-78

Insc. Municipal
7494-2

>●

Data da Constituição
2S/05/2021

Nome/Ra2ão Social
PAULO DiNiZ BÜMFIW DA SlLVA

●J

Denominação Comercial
RATAO SOM

J!-

Vinculaçào

Natureza Jurídica
213-5 empresário {INDiVIDUAl.;

r

ENTIDADES EMPRESARIAIS

s.
.f

/.‘J

ATIVIDADE ECONÔMICA
Aüvidade Principal
mSOW-COTíJAS ATIVIRAT-CIÍ tí PU3UClDftDt NAC r:C?i'.C!rirA;

.s,nTr;R:nP».'=?(TE

Atividades Secundárias
«:'j'-oc ●
7scNCO,»Mi<urr.r;cAüt ouiFtCi scRVico'. ím rt-CfjrA.oc!* oa .r;t o-%iau«o
ae^oruc ● ArwDACiS DE cwAv«>o CE sor.r í oe eocac se Musr^
J75390C - CCWERCtO VAR5J1STA ESPeciAlIZADO DE ELETRCOCí.!ESTiCOS E
^
tó3C:íJ4 - C:«G3CIC a VARE^ DS PCCAS E ACESSOfKCS U3ADCt PAPA VEICÜLCS AU.
C. CftíS

Data de inicio
28/05/2021
*V\

'●

.

--t

4

f:

\\

Ji

LOCALIZAÇÃO
Número
1438

Logradouro
ROD br 222
Quadra

Complemento

casa a

Bairro
CENTRO

111

■».:

Data do Cadastro

Validade

C9/06/2021

31/12/2022

Código de Autenticação
13FYH-6GCE9

informações Adicionais
f

i\u
zV ^2*^

BURITICUPU-MA, 17 de janeiro de 2022
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FiSCALIZAÇÀO
●,r'.ju:?D22 -4 25 31
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PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RODOVIA BR 220, n'' ;438, Cs A, BAIRRO; CENTRO
CIDADE: BURITICUPU-MA
INSC MUN: 7494-2
NIRE: 21102383518
INCR. EST: 12.698.887-0
CNPJ: 42.130,430/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAI.
SIMPLES NACIONAL - Período: 28/05/2021 a 31/12/2021
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
Caixa
R$ 8.521,32
Bancos
12.774,99
ATIVO REALI2AVEL DE CURTO PRAZO
68.257,58
Estoque de Mercadorias / Prestação de Serviços
Contas a Receber
13.005,75
0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
-0(PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ATIVO PERMANENTE

R$ 21.296,31

R$81.263,33

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
0,000
12.570,00
35.850,00

Intangível
Instalações
Maquinas e Equipamentos (bens de veículos)
TOTAL DO ATIVO

R$ 48.420,00
R$ 150.979,64

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (fornecedores)
R$ 6.909,00
Demais Obrigações a Curto Prazo (agua, luz, telefone, impostos e taxas)
R$ 4.330,00
0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
0,00
Empréstimos e Financiamentos a Cuno Prazo

R$ 11.239,00

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capitai Social

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

RESERVAS DE LUCROS
R$ 129.740,64 R$ 129.740,64
Lucros Acumulados.
R$ 150.979,64
TOTAL DO PASSIVO
Reconhecemos a exatidão 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 importancia de
R$ 150.979,64 (cento e cinquenta mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
Buriticupu (MA), 03 de janeiro de 2022
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
Empresário Individual
CPF: 056.363,343-38

AMTONiO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 635.552.803-25
REGISTRO.; MA-00S425/O-3 ^
\
I'

l\
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PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RODOViA BR 220, 1438, Cs A, BAiRRO: CENTRO
CIDADE: BURÍTICUPU-MA
!NSC MUN: 7494-2
NIRE: 21102383518
INCR. EST: 12.698.887-0
CNPJ: 42.130.430/0001-78

BAl^-VNÇO PATREVIONTAL

SIMPLES NACIONAL - Período: 28/05/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCiCiO - DRE

205.324,60

Receita Bruta de Vendas - Prestação de Serviços
(-)Impostos Sobre Vendas

-10.266,23

Receita Liquida de Vendas

195.058,37
-27.274.73

(-)CMV

167.783,64

Lucro bruto

16.804,00

(-) Despesas Operacionais
Despesas Gerais ©Administrativas
Despesas de Vendas

12.584,00
4.220.00

150.979.64

LUCRO OPERACIONAL

Buriticupu (MA). 03 de janeiro de 2022.

PAULO DINÍZ BOMFIM DA SILVA
Empresário individual
CPF; 056.363.343-38

ANTONlO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 635.552.803-25
REGISTRO.; MA-009425/0-3

PU-MA
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PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RODOVIA BR 220„ n° 1438, Cs A, BAIRRO: CENTRO
NIRE: 21102333518
CIDADE: BURÍTICUPU-MA
INSC MUN: 7494-2
INCR. EST: 12.698.887-0
CNPJ: 42,130.430/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL
SIMPLES NACIONAL - Período: 28/05/2021 a 31/12/2021

ANÁLISE DO BALANÇO
índices de Liquidez
Liquidez Geral
Solvência

R$ 940
RS 16,30

índices Operacionais
Idade Média dos Estoques ,
Prazo Médio de Cobrança ..
Prazo Médio de Pagamento

-186 dias
.. 23 dias
,.. 34 dias

índices Financeiros
79,8%
120,4%
169,2%
1,7

Margem Líquida
Retorno sobre os Ativos (ROA)
Retorno sobre o Investimento (ROl)
Alavancagem Financeira
Custo do Capital
Custo do Capital de Terceiros (Ki) ...
Custo do Capital Próprio (Ke)
Custo do Capital Ponderado (WACC)

37,5%
15,0%
11,1%

Valorização da Empresa
Valor Econômico Agregado (EVA)
Valor Estimado da Empresa

R$ 238.709,00
R$ 1.042.372,00

Buriticupu (MA), 03 de janeiro de 2022

PAULO DÍNiZ BOMFIM DA SILVA
Empresário Individual
CPF: 056.363.343-38

ANTONlO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF; 635.552.803-25
REGISTRO.: MA-009425/0-3

0
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PAULO DiNIZ BOMriM DA SILVA
CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RODOVIA BR 220, n° 1438, Cs A, BAIRRO: CENTRO
NIRE: 21102383518
INSCMUN: 7494-2
CIDADE: BURlT!CUPU-MA
INCR.
EST: 12.698.887-0
CNPJ: 42.130.430/0001-78
BALANÇO PATRIMONIAL
NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1 - CONTEXTO OPERACIONAL
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA, é uma empresa 213-5 - Empresário
(Individual), inscrito no CNPJ: 42.130.430/0001-78, com sede e foro na
cidade de BURITICUPU/MA, tendo como objeto social principal. 73,19-0-99 OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE (CARRO DE SOM PARA
PUBLICIDADE), A empresa iniciou as suas atividades no dia 28/05/2021 e o
seu CONTRATO EMPRESÁRIAL INDIVIDUAL está devidamente registrado
na JUCEMA - Junta Comercial 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 brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que
estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo
com a ITG 1000.
A adoção da ITG 1000 é opcional, mas, caso a ME ou a EPP, receita
bruta anual até os limites previstos nos incisos I e II 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 porte.
dos
seguintes
contábeis
compõem-se
As
demonstrações
demonstrativos:
a. Balanço Patrimonial;
b. Demonstração do Resultado do Exercido;
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)
II - índices Operacionais {idade média dos estoques, prazo médio de
cobrança, prazo médio de pagamento)
lii índices Financeiros {margem liquida, retorno sobre os ativos (roa), retorno
sobre o investimento (roi), alavancagem financeira)
IV - Custo do Capita! {custo do capitai 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)
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PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RODOVIA BR 220, 1438, Cs A, BAIRRO: CENTRO
NIRE;
21102383518
INSC
MUN:
7494-2
CIDADE: BUR!TÍCUPU-MÂ
NCR. EST: 12.698.887-0
CNPJ: 42.130.430/0001-78

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Aplicações Financeiras
A empresa não possui aplicações financeiras:
3.2 - Direitos e obrigações
Estão 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 patrimonial
3.5 - Investimento em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social 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 capita! social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente integratizado,
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 comercial (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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PAULO DÍNIZ BOMFIM DA SIL^
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CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RODOVIA BR 220, 1438, Cs A, BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BURIT!CUPU-MA
INSC iVIÜN: 7494-2
NIRE: 21102383518
CNPJ: 42.130.430/0001-78
!NCR. EST: 12.698.887-0

B EVENTOS SUBSEQUENTES
O empresário individual 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

Buriticüpu (MA), 03 de janeiro de 2022

PAULO DINlZ BOMFIM DA SILVA
Empresário Individual
CPF; 056.363.343-38

ANTONiO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 635.552.803-25
REGISTRO.: MA-009425/0-3
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PAULO DINIZ BOMFSM DA SILVA
CEP:65.393-000
ENDEREÇO: RODOVIA BR 220, n° 1438, Cs A, BAiRRO: CENTRO
NIRE: 21102383518
iNSC MÜN: 7434-2
CIDADE: BURITICUPU-MA
INCR. EST: 12.698.887-0
CNPJ:42.130.430/0001-78

Registrado em JUCEMA
NiRE: 21102383518
Data Constituição: 28/05/2021
RELATÓRIO ÍNDICES ECONÔMICOS DO BALANÇO PATRIMONIAL
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
ÍLG = „Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILG = (48.420,00 + 10.266,23)/ (11.239,00 + 0,00)= 34
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
ILC = 48.420,00 / 10.266,23 = R$ 23,00
GRAU DE ENDIVIDAMENTO
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
GE = 205.324,60/-10.266,23 R$ = 1,7

Buriticupu (MA), 03 de janeiro de 2022

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
Empresário Individual
CPF: 056.363.343-38

ANTONiO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF; 635.552.803-25
REGISTRO.: MA-009425/Qc3
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CEP: 65.393-000
ENDEREÇO: RODOVIA BR 220,
1438, Cs A, BAIRRO: CENTRO
N!RE: 21102383518
INSC MÜN: 7494-2
CIDADE: BURÍTICUPU-MA
INCR.
EST: 12.698,887-0
CNPJ:42,130.430/0001-78

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEMA
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 Comercia! do Estado do Maranhão - SÂO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS
RESPECTIVOS ORIGINAIS.
a. Balanço Patrimonial;
b. Demonstração do Resultado do Exercício;
c. Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados ou
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido;
d. Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos,
f. Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
g. Análise do Balanço
! - índices de Liquidez {liquidez geral - Solvência (Termômetro de Kanitz)
II - índices Operacionais {idade média dos estoques, prazo médio de cobrança,
prazo médio de pagamento)
III - índices Financeiros {margem liquida, retorno sobre os ativos (roa), retorno
sobre o investimento (roi), alavancagem financeira)
IV - Custo do Capital {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 realizar
uma melhor avaliação das possíveis áreas de risco da empresa.
Análise que^se fundamenta em normas, métodos e procedimentos indicados
pela técnica e ciência da Contabilidade. Estudo de um ou vários fenômenos por suas
partes, em um patrimônio.
Buriticupu (MA), 03 de j

ioiro de 2022.

ANTONIO CESAR GOMES OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 635.552.803-25
REGISTRO.: MA-009425/0-3

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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Secretaria Especial de Desburocralizaçào, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digitai
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa PAULO DiNIZ BOMFIM DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S)ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ

Norne

05636334338

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

63555280325

ANTONIO CESAR GOMES OLIVEIRA

C12RTIFICO O REGISTRO SH lO/Oi/2022 15:10 SOB H' 2C220720Í87.
PROTOCOLOi 22C720-Í87 OE 10/05/2022.
CÓDIGO SE VERIFICAÇÃO: 12207499J37. CÍIPJ DA SEDE: 42130420000178.
HIRE: 21102385518. COK EFEITOS OC REGISTRO EK: 10/06/2022.

JUCEMA

PAULO DIHIS BOHFIK DX SILVA

RICARDO DINIZ DTA3
SECRErÃRIO-GERAL
wrfw. erprc-Bafocil.F.a. gov.bt
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHAO
Corregodoria Gera! da Justiça
2^ Vara de Buriticupu

CERTJUDONE-2VBUR - 12022
Código de validação: B2A0C50EE5
Número da guia; 22061701001290124.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATAS
USANDO dos poderes que me confere a Lei, CERTíFiCO que, a
requerimento da parte interessada, revendo os arquivos referentes às Varas Comuns
da Comarca de Buriticupu, através do Sistema Themis PG e Sistema PJE. neles
constatei a INEXISTÊNCIA de Ação de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial
ou Extrajudicial, insoívência Civil que envolva a empresa PAULO DINÍZ BOMFiiVl DA
SILVA, nome fantasia RATÃO SOM, pessoa jurídica de direito privado devidamente0
inscrita no CNPJ sob o n^ 42.130.430/0001-78. estabelecida à Rodovia BR 220. n
1438. Casa A, Centro, Buriticupu/MA. Isto buscas feitas por mim. desde o ano de 2006
até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

CERTIFICO finalmente que esta Secretaria Distribuidora a meu cargo e a
única existente nesta cidade. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Buriticupu.
Estado do Maranhão. Eu. Félix Freire Lima Júnior. Servidor Responsável, o digitei. E
eu Andréia Danielle Soares Mendes, Secretária Judicial Substituta, Maí. 163220,
subscrevo e assino. Buriticupu/MA, quinta-feira. 21 de julho de 2022,

ANDRÉIA DANIELLE SOARES MENDES
Secretária Judiciai Substituta
Mat. 163220

ANDREIA DANIELLE SOARES MENDES
Analista Judiciária - Direito
2^ Vara de Buriticupu
Matrícula 163220

Documento assinado. BURITICUPU 21/07/2022 C9'59(ANDREIA DA.NIELLE SOARES MENDES)
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GABíNEíE DO PREFEITO

A'n-STAi)U l)i- í Ai’AC!DAOL-

I

tiCNiCA

,\ íS'elciiUiv. Municipr.i úc Hu'-;r.^up, arc^la. para uvins <_)c> Fa> dc dirciio. que a empr sa
:VÍF mscnío lU' CNP.I; 42,!30,430,-00ui-78
P.U.T.O iMN‘Í/ HOMFIM I)A Sli \'A
olahclccidoui) com sede na RO!) HR 220 if I43S Haiu\): Centro, CFP: 65393-000 Cidade;
Biuiiinspu - MA.!-onc i-ax
0 8^2^)-222ó. nc.src a(v) rcfirc^crruidu pdo Sr, Paulo Diniz Bomíun
da Silva. ;'>ra,s!Íciro (’Í'F Mi- n ' u56..‘ó.v.'M.l-38, jxccuiou vV> .scr\ ii,'0:> dc produção c diuilíiaçào
dc publicidade in.^nuiciona! c locaçãu dc sonon/açào para e\cnio.s da Preicíaira Municipal dc
lUüaUcupu MA. CLínforme í’KLiCi.-\Ü Ll.í;. l RONií'0 n'' tj.TF 2(J2i, (\imraio Ailrninistrativo n''
i

0.'’ j 7 2021 ● 20220085-2022
-Cs*’' o

oce.-su Adiriini>lrait\ o a" n"{,i'’u01.'2021. Aía dc Rciiisiro de

'
2u2i .

iTi'M

l,

Q\‘AN !‘i
DADF
-I

:
OFSCRICÃÜ

!()

■serviço1

200

j

Ocrciço

; .\l'DiO; Locução, gravação c edição dc
’
j :>poi.s de 30 .segundos para rádios.
j
i ÁCIDÍO: í ocução, gravação e edição de i
SpOLs Ui

segundos para rádios.

.AUDIO; l,.i,)cução, gravação e edição dc
200

4

Scr\ iço

40

Sers tço

gra’\'açãc> e edição dc
entrevistas, cnirc i

! material

jonialisiico.

Mnitros

coniéúdos

dc

inierc.sse

da '

administração publica para cmi.ssora de ‘
● rádio.
i

i
'
55'i

spols de 60 segundos para i-ádio.s c carrt) dc
som.

Serviço.s
í!OR.\

de

propagação

dos

aio.s i

: insumcionai.- da prefeitura municipal de !
de ‘
cm
veículo
Buriíicufm M,-\.
Cvímumc;

. iOC' moío. Cvjm 6 m.serçòc^ ●

diana.-^.
Serviços

dc

propagação

dos

atos |

; insiituciosiai.s da prefeiiura municipal de |
it

5.-^0

Í!()R.\

!3uriucupi; .\L\,

em

veículo

dc i

cumi.nicaçiu) !'po carro, com 6 inserçõe.s ,
; diárias.
J
Serviço dc i<K'aç;io c insialação de som para |
s-crvicr-

c.->rmura üc pequ-eno porte ●
para prcrcuam dc Buriticupu M.-\.
N
o e insiaiaçãu dc .som para |
rviço dc u-,

Scr\ ic.

emos cuin csirmura de medio porte para ’
prcfcii .ifa dc Bur!tícupu.'M,C

■ V

lA:.; Sãv' Riiaiu-.iic.o. (M. LV-imío. ikiruuM;

MA. < i-i' n-

- (."VP.i; U! ,ó i :i.-525..()(Kj|-40

\

5*

B
Proc.
Fis.J
Rub.

22
j

ESTADO DO {VIARAí‘JHaü
PREFEITURA MUNiCIPAL OE SURmCUPU
GABINETE DO PREFEITO
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 035 / 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 2305001/2022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:
1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação,
obrigando-se, ainda, a

declarar, sob

as

penalidades

cabíveis, a

superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2° da
Lei n° 8.666/93.
2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências
de habilitação e especificações técnicas previstas no Editai, nos termos do §
4° do Art. 26 do Decreto Federai n° 10.024/19.
3 - Aceitamos as condições estipuladas neste editai, ressalvada a hipótese
de impugnação;
4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as
penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos,
normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos,
Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e
verdadeiras:
6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federai n°
9.854, de 27.10.99, que altera a Lei n“ 8666/93.
7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a)
órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar
com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na
área responsável pela demanda ou contrjtação, ou de^autoridade a ele
hierarquicamente superior;
8 - Que nos preços cotados já estão incluídas ev^tuais vantagens e/ou
abatimentos, impostos, taxas (Inciso 111 do Art. 5° da Lei 10.520/02) e
encargos

sociais, obrigações

trabalhistas,

previdenciárias, fiscais

e

I >wlC4

outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento,
9 - Que estamos pienamente ciente do teor e das implicações jurídicas
sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre
vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n°
123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a
qualificação como (Microempresa / Mícroempreendedor Indívíduai /
Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo),
estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, nao nos
enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4° do Artigo 3° da
LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014,
155/2016 e Decreto Federal n° 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências superiores.;

Buriticupu-MA, 21 de Julho de 2022

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA - 42.130.430/0001-78
21/07/2022 18:11:03
Assinatura Digital: 0C00137501BC03F324D0316A4A547632
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ESTAIW 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“ 0306001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 035/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para
prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO:

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570
CNPJ: 38.103.821/0001-26

BURITICUPU - Ma,em 22 de julho de 2022.
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
IZsle 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
inlbrmaçào relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/07/2022 17:12:28

Informações (ia Pessoa Jurídica:
Razão Social: LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570
CNPJ: 38.103.821/0001-26

Resultados da Consulta Eletrônica:
Orgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a ceitidao original no portal do órgão gestor, clique AOLI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
|Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQl '[.
Orgão 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 AQLI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica \

atender aos princípios de simplificação e

Proc.
FIs.,
Rub.
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014. Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n” 13.726, de 8 de outubro de 2018.
Decreto 8.638 de 15. de janeiro de 2016.
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Certificado da Condição de
Microempreendedor indíviduaí
Empresário(a)

u

Nome Civil

CPF

LEANDRO DE JESUS SANTOS

046,6/8.395-70

2022

Data de Abertura

CNPJ
38.103.821/0001-26
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15/08/2020

Nome Empresarial
LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570
Nome Fantasia
LEL STUDIO
Capital Social
40.000,00
Situação Cadastrai Vigente

Data da Situação Cadastrai

ATIVA

15/08/2020

Endereço Comerciai
CEP

Logradouro

Número

Complemento

48445-000

RUA CAIXA DAGUA

113

SALA

Bairro

Municipio

UF

CENTRO

HELIOPOLIS

BA

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI
Períodos de Enquadramento como MEI
Período
1° período

Inicio
15/08/2020

Fim

Atividades
Forma de Atuaçao
Estabelecimento fixo
Ocupação Principal
Filmador(a) independente
Atividade Principal (CNAE)
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
Ocupações Secundárias
Comerciante independente de artigos
fotográficos e para filmagem

Atividades Secundárias(CNAE)
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

Fotógrafo(a) independente

5912-0/99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e
de programas de televisão não especificadas anteriormente
7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e
submarina

Locutor(a) de mensagens fonadas e ao vivo,
independente

9609-2/99 - Outras atividades de sen/iços pessoai^não especificadas
anteriormente

Editor(a) de video, independente

Termo de Ciência e Responsabilidací? ::om Efeito de Atvará de Licenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada nc momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei. que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e peia Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos, O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: nllos .'.mei,receita.economia.gov-br/cerlificado.
Certificado emitido com base na Resolução n° 48. de 11 de outubro de 2018, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisória n° 2200-2/2001. Sua validade poderá
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.
As orientações para instalar 0 Assinador Serpro e realizar a
validação do documento digital estão disponíveis em:
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.
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Comprovante de Inscnçán e de 5'ijaçáo Cadastral

COMPRÚVANTt Of- INSCRIÇÃO E Ot SIT;MÇaO CADASTRAL
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Cidadão.

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
■AtAOt

NLV=PC
P.SCRiC*0
38.103.621/0001-26
MATHIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO);15/08/2020
CADASTRAL

LEANDRO DE JESUS SANTOS 046S7839570
£S‘Aa£.eCiV£NfC i*.OVÍ ct RA\T-SiA,
LEL STVIDIO

ME

COCÍOC f.
SC.RtÇAO OA rviCAOi tCCr.OVnCA f'f
74.20*0-04 - Filmagem de festas e eventos
Trr^í55Tc€sT9TSXc3«rÃTM3Ã3f5TirTwãlc»õTÊUUNÍÃ«iÃs
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de videos e de programas de televisão não especificadas
antenormente
47.B9-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais náo especificadas anteriormente
74.20-0-01 ● Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
c Ks:9içAoc-N«i,<iE/*
213-5 - Empresário (Individual)
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46.445-000
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° '1.863. de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dis 21/07/2022 às 16:31:31 (data e hora de Brasília).
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aoui.
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hllps //servicos.receila.ra2enna.gov.br.'Servicos/cnp]reva/Cnpjr eva_Comprovante.8Sp
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Comprovante de Inscrição e de Siiuaçáo Caaastral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

02018 PORTAL DA RÊDESIM. Tsdcs direitas leseivados.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570
CNPJ: 38.103.821/0001-26 /
Ressalvado 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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele 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' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wwv/.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:28:07 do dia 29/06/2022 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 26/12/2022. X
Código de controle da certidão: 6C99.4C1E.A872.7AE7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/07/2022 16;37

Consulta Regularidade do Empregador

CAI

i

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS -CRF

38.103.821/0001-26
Inscrição:
Razão SociahLEANDRO de JESUS SANTOS 04667839570
R CAIXA DAGUA / CENTRO / HEUOPOLIS / BA / 48445-000
Endereço:

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Valldade:04/07/2022 a 02/08/2022 /
Certificação Número: 2022070400535238043779

Informação obtida em 19/07/2022 16:42:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

h{tps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570 (MATRIZ

E FILIAIS)

CNPJ: 38.103.821/0001-26/
Certidão n“: 22893119/2022
Expedição: 19/07/2022, às 16:57:09
Validade: 15/01/2023/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que LEANDRO DE JESUS santos 04667839570 (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.103.821/0001-26, NAO 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
Tribunais do Trabalho.

responsabilidade dos

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a em.presa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A

aceitação

desta

autenticidade
Internet

no

certidão
portal

condiciona-se

do

Tribunal

à

verificação

Superior

do

de

Trabalho

sua
na

(http://www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de
necessários

à

Devedores

identificação

das

Trabalhistas
pessoas

constam

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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS
CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAU.^.4
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL
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Emissão: 19/07/2022 16:39

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 ● Código
Tributário do Estado da Bahia)
BURiTICUPU-MA
Proc.
FIs.
rr
Rub.
Certidão N°: 20223313500
RAZAO SOCIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

38.103.821/OOÜ1-26 /

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/07/2022, conforme Portaria n“ 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://wvvw.sefa2.ba.g0v.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição nc CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda

Página I dc 1
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Prefeitura Municipal de Heiicpolís

- B
Proc;
FIs.
Rub.

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRiBÜTOS
PRAÇA JOSÉ DANTAS DE SOUZA,02
CENTRO - HELIÓPOLIS - BA
CEP: 48445-000
CNPJ; 13,393.178/0001-91

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000104/2022.E

Nome/Razâo Social: LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570
Nome Fantasia:

LEL STUDIO

Inscrição Municipal:

00318

Endereço:

PCA PADRE MENDONÇA,SN SALA

CPF/CNPJ: 38.103.821/0001-26

CENTRO HELIÓPOLIS - BA

CEP: 48445-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:
«»******««1lr*»»*»»*************************I'*i**»»«*»*-»»-«*»****«*******«******»******»***»***»«*************»»******»*’'’>*************●**●**●'***

■m******»*»***»»»»»*****************************»»»*»»»»»»»»**»* '»********»****»***********»*******»**»*****’'»'**********»***** *************»***
●i********»***»**»*»*»*»****»**»******************»**»***»*»»»*’»**»**»****-»*»»*»*»**»***»*»**»»***»********************»*»****

Esta certidão foi emitida em

01/06/2022

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até; 31/07/2022
Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 26000071980200000003130600001 04202206018

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico;
\
https://heliopolis.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade\
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A
Impresso em 19/07/2022 âs 16:45:18

\
\

19/07/2022

005846394

PODER JUDICIÁRIO

4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Proc,
Fls.
■Rub.

C E R TI D AO ESTA D U A L
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTIDÃO W®; 005846394

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos eiveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 19/07/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
LEL STUDIO LEANDRO DE JESUS SANTOS, portador do CNPJ; *««***»*x***»*x**«*«************************w«*
38.103.821/0001-26, estabelecida na Rua
Caixa Dagua, 113, Sala, Centro, CEP: 48445-000, Heliopolis - BA.
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo periodo de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, terça-feira, 19 de julho de 2022.

005846394
PEDIDO N*:

Fls.
Rub.

F

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa L&L STÜDIO, inscrita no CNPJ
sob 0 n° 38.103.821/0001-26, estabelecida na Rua Caixa Dagua, n° 113, bairro
centro, na cidade de Heliópolis, estado da Bahia, prestou o serviço de locução e
gravação de spots de 30 segundos para rádios, á Micro-Tek Info, sob CNPJ n°
40.325.741/0001-67 estabelecida na Avenida Helvecio Pereira de Santana,
1230, bairro Centro, na cidade de Heliópolis, estado da Bahia.
Nesse contexto, Registro que a empresa detém qualificação técnica para o
fornecimento e entregou os seguintes produtos;
DESCRÍÇÃÕ

QUANT; MARCA

01 I Locução e gravação de spots
I de 30 seg undosjiarajádios

03

VALOR
UNITÁRIO
SERVIÇO R$ 65,00

VALOR
TOTAL
R$195,00

Informo ainda que os serviços executados apresentaram bom desenpenho
operacional, prazo e qualidade, tendo a empresa cunprido fielmente com suas
obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmeníe, até a
presente data.

Heliópolis (BA), 19 de Julho de 2022.

DENILSON SANTANA FONTES
Micro -Tek Info
40.325.741/0001-67

Scanned with CamScanner

Recebemos de LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570 - CPF,-CNPJ: 38.103.82i;00C“-26 a
rrestação dos ser\‘iços da nota íiscal indicada ao lado
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do recebedcr

NFS-e
N® 00000008

I

Nota Fiscai de Serviços Eletrônica

Prefeitura Municipal de Heliopoiis

Número da Nota

PRAÇA JOSÉ DANTAS DE SOUZA. 02
CENTRO - HELIÒPOLiS - BA
CEP;48445-000
CNPJ: 13.393.178/0001-91

Data e Hora de Emissáo

00000008
*

19/07/2022 19:23:22
.●I

Data do Fato Gerador

19/07/2022
Código de Verificação
AAACEUAI-EPAIGL

Dados do(s1 Servicofsl
LcKal da Incidência
HELiÕPOLIS/BA

Local da Prestação
HELIÓPOLIS/BA ● BRASIL

Exiç}ibiildade do ISS / Natureza da Operação
Isenção

Prestador dofsl Servlcoís)
Nome/Razãn Social- LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570
- BUmTIÇUPU-/^ A
Proc: n^ÒhQPi 2'
LEL STUDIO
Nome Fantasia:
PCA PADRE MENDONÇA. SN SALA
Fls.^
Fnrtereco'
Rub.
CEP; 4 8445-000
CENTRO HELiÓPOLtS - BA
38.103.821/0001-26
In.sc Miinicinal' 00318
CPF/CNPJF-maü:
Telefone:
ielstud io@hotmail.com
{).-

¥

Tomador do(s) Servico(s)
Nome/Razâo Social:

DENILSON SANTANA FONTES 08428746583

Nome Fantasia:

MICRO-TEK INFO

Endereço:

AV HELVECIO PEREIRA DE SANTANA, 1230 SALA
CENTRO HELIÒPOLIS - BA
CEP; 48445-000

CPF/CNPJ:

40.325.741/0001-67

Insc. Municipal:

00369

Telefone:

Í75f 9.9913-1365

F-mail:

DENILS ONSF1@GMAiL.COM

Discriminação dois) Servico(s)
item
1

Quantidade
3.00

Descricão
Locução e gravação de spots de 30 segundos para rádios.

Valor Unitário
65,00

Classificação do Serviço {LE1116/2003)
13.03 - Fotografia e cinematografia, inciusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
Classificação Nacionai de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
5913800 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
Base de Cálculo ISS
Desconto Incondicionado
Valor Dedução
Vaiordo(s) Serviço(s)
0,00
0,00
195,00
Desconto Condicionado
Valor ISS Retido
Valor do ISS
AlíQuota ISS (%)
ISENTO
ISENTO
0,00
Imposto de Renda
0,00

COFINS

PIS
0,00

Retenções Federais
CSLL
0,00

INSS
0,00

Valor Total
195,00

195.00,
0,00

Outras Retenções
0,00

0,00

Totai
Total do(s) Serviço(s}

Tola! Líquido
195,00

195,00

Outras Informações
Empresa presladora de serviços optante do simples nacional "*
O prestador do(s) serviço/s) possui regime especial de tributação; Microempresário Individual (MEI)

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site htft>8://heiiopolÍs.saatri.CQm.br

Scanned wiíh CamScanner

Marques
Agência
MídiO ● Markfitmq Digital

FIs.
Rub.

¥

(

'22
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa L&L STÚDIO. inscrita no CNPJ sob o n°
38,103.821/0001-26, esíabeiecída na Rua Caixa Dagua, n° 113, bairro centro, na cidade
de Heiiópolis, estado da Bahia, prestou o serviço de locução e gravação de spots de 45
segundos para rádios, á Marques Agencia, sob CNPJ n° 44.995.919/0001-38 estabelecida
na Avenida Helvecio Pereira de Santana, n° SN, bairro Centro, na cidade de
Heiiópolis. estado da Bahia.
Nesse contexto, Registro que a empresa detém qualificação técnica para o
fornecimento e entregou os seguintes produtos;
QUANT

j DESCRIÇÃO
t

01 I Locução e gravação de spots
I de 45 segundos para rádios
I

02

MARCA
VALOR
___ UNITÁRIO
SERVÍÇO” R$ 70,00

VALOR
TOTAL
R$ 140,00

Informo ainda que os serviços executados apresentaram bom desenpenho
operacional, prazo e qualidade, tendo a empresa cunprido fielmente com suas obrigações,
nada constando que a desabone técnica e comerciaímente. até a presente data.

Heiiópolis (BA), 19 de Julho de 2022.

SAMUEL^ARQUES DE JESUS
MARQUÊS AGÊNCIA
44.995.919/0001-38

d
Scanned wlth CamScanner

Recebemos de LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570 - CPF/CNPJ: 3S.103 ?21«001-26 a
rrestação dos serviços da ooia fiscal tndtcada ao lado
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do recebedor

NFS-e
N® 00000007

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
'lUlÉIlr

Prefeitura Municipal de Heiiopolis

Numero da Nota

PRAÇA JOSÉ DANTAS DE SOUZA,02
CENTRO - HELiÒPOLIS - BA
CEP; 48445-000
CNPJ. 13.393.178/0001-91

Data e Hora de Emissão

00000007
19/07/2022 19:17:46
Data do Fato Gerador

19/07/2022
Código de Verificação
AAAEEUAH-EPAIGL

Dados do{s)Servicote)
Local da Incidência
HELIÕPOLIS/BA

Local da Prestação
HEUOPOLIS/BA - BRASIL

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Isenção

Prestador dofsl Servíco(s)
NnmeíRa7ãn Social
Nome Fantasia'
Fnrlererto'

LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570
LEL STUDIO
PCA PADRE MENDONÇA.SN SALA
CENTRO HELIÒPOLIS ■ BA CEP:48445-000
38.103.821/0001-26

CPF/CNPJ:
Telefone'

Proc;
Fis._
Rub.

Insr Municinal' 00318
E-mail'
ielstudio@hotmail.com

Tomador do(s) Servico(s)
Nome/Razão Social:

SAMUEL MARQUES DE JESUS 03123631508

Nome Fantasia:

MARQUES AGENCIA

Endereço:

AVN HELVECIO PEREIRA DE SANTANA,00
CENTRO HELIÒPOLIS-BA
CEP; 48445-000

CPF/CNPJ;

44.995.919/0001-36

insc. Municipal.

00517

(001 9984-9810

F-mail'

SAMUELMARQUESJ20@GMAIL.COM

Telefone-

Discriminação dofs) Servicofsl
Hem
1

Quantidade
2,00

Descricão
Locução e gravação de spots de 45 segundos para rádios.

Valor Unitário
70.00

Valor Total
140,00

Classificação do Serviço (LE! 116/2003)
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive reveiaçao, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
Classificação Nacional de Atividades Econômicas(CNAE 2 1 \
5913800 ● Distribuição cinematográfica, de video e de programas de televisão
Base de Cálculo ISS
Desconto incondicionado
Valor Dedução
Valor do(s) Serviçots)
0,00
0,00
140,00
Desconto Condicionado
Valor ISS Relido
Valor do ISS
Alíquota ISS(%)
ISENTO
0,00
ISENTO
Imposto de Renda
0,00

COFINS

PIS
0,00

Retenções Federais
CSLL
0,00
Total

INSS
0,00

0,00

140,00
0,00

Outras Retenções
0,00

Total Liouido

Total do(s) Serviçolsi
140.00

140,00

Outras Informações
“●* Empresa prestadora de serviços opiante do simples nacional
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário indivtíua! {MEi t

I

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://helicpoiÍs.sa3trí.com.br

Scanned with CamScanner
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DECLARAÇÃO ÚNiCA

B

Rub.

w

PREGÃO ELETRÔNICO N° 035 / 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 2305001/2022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:
1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação,
obrigando-se, ainda, a

declarar, sob

as

penalidades

cabíveis, a

superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2° da
Lei

8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências
de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do §
4° do Art. 26 do Decreto Federai n° 10.024/19.
3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese
de impugnação;
4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as
penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos,
normas e especificações pertinentes ao Editai, bem como, às Leis, Decretos,
Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e
verdadeiras;
6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n°
9.854, de 27.10.99, que altera a Lei n“ 8666/93.
7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a)
órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar
com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, afeuante na '
\
área responsável pela demanda ou contratação, ou de autorida|de a ele
hierarquicamente superior:
—
8 - Que nos preços cotados Já estão incluídas eventuais vantagens e/ou
abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. S° da Lei 10.520/02) e
encargos

sociais,

obrigações

trabalhistas,

previdenciárias, fiscais

e

S-

V-

»>> V-JC4-*

outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento,
9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas
sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre
vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n°
123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a
qualificação como (Microempresa / Microempreendedor Individual /
Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo),
estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, nao nos
enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4^ do Artigo 3° da
LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014,
155/2016 e Decreto Federal n° 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências superiores.;

Heliópolis-BA, 19 de Julho de 2022

BURkTlGU
Proc;^
T
Fls.Rub.

¥

LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570 - 38,103.821/0001-26
19/07/2022 16:25:38
Assinatura Digitai: D8B5E850BBDDAD5DACCB789B840FF623
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ESTADO DO MARAJSHAO
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 AUTENTICÍDADES DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitaiório N" 035/2022, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, as AUTENTICÍDADES DOS DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
apresentados para o presente certame.

BURITICUPU - MA.eni 22 de julho de 2022.

Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2022
Pregoeiro

2

022
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
Processo Administrativo n" 0306001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 035/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para
prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS
DOCUMENTOS DE HABIEITAÇAO:
í>^

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
CNPJ: 42.130.430/0001-78

BURITTCUPU - MA,em 22 de julho de 2022.

TCü
TRIBUNAL DE CONTAS DA UIVliAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamenle nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgào 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: 22/07/2022 10:12:06

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: PAULO DLMZ BOMFIM DA SILVA
CNPJ: 42.130.430/0001-78

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no poital do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibiiidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessara certidão original no portal do órgão gestor, clique AQLil.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 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

Proc;
FIs.
Rub,
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n® 12.965, de 23 de abri!
de 2014. Lei n" 13.460, de 26 de junho de 2017. Lei n^ 13.726. de 8 de outubro de 2018.
Decreto n“ 8.638 de 15. de janeiro de 2016.

2

22/07/2022 10:14

Empresa Fácil Maranhão

GOVERNO DO

fi

MARANHÃO^
EMPRESA FACIL

Autenticidade de
documentos

B
Proc.
Fls.
Rub.

'-MA
022
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DADOS DA CONSULTA

Protocolo;
Ü

210709C30,2107090??

Data do Protocolo:
28/05/2021
Numero de Registro:
21102283513
Arquivamento:
fe

21102383Õ13

Empresa;
g

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

Documento(s):

< Voltar

J
Ç

)

(98) 210Ô-8500 Ver mais

GOVERNO DO M-—

MARANHÃO - ●
(MWCtA FACa.

Av. Pedro II, N'i99 - Centro. São Luis - MA. 65010-450
ouvidoria<Ájucema.ma.gov.br

© FAMEK

https://www.empresafacii.ma.gov.br/s/!ista-de-documentos/?protocolo=MAP2107252126

1/1

22/07/2022 10:13

Empresa Fácil Maranhão

GOVERNO DO

MARANHÃO“
EMP«£SA FACa.

Autenticidade de
documentos

íA

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

Data do Protocolo:
C//06/2021
Número de Registro:
1

c

Arquivamento:

i

20210745016

Empresa.

íã

O C INC SiOMRM DA SILVA

Documento(s):

< Voltar

)

J
9

(98)2106-8500 Ver mais

GOVERNO DO
MARANHÃO rT::~

Av, Pedro 11 NT99 - Centre. São Luis - MA,65010-450
ouvidoria'A'jacema.ma.gov.br

https://www.empresafacil.ma.gov.br/s/lista-de-documentos/?protocolo=MAP2l 07304643

1/1
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Certidão Online - Empresa Fácil Maranhão

B

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

Proc.
Rs.
Rub.

022

¥

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

https://www.empresafacil.ma.gov.br/certidao-online/consulta-certidao

1/2

22/07/2022 10:15

Certidão Online - Empresa Fácil Maranhão

! NIRE (Sede)
I 21102383518

; CNPJ
; 42.130.430/0001-78

^ Arquivamento do Ato de inscrição
i 28/05/2021

Proc.
FIs.,
Rub.
Início de Atividade
28/05/2021

i Endereço Completo
i Rodovia BR 220, N° 1438, CASA A, CENTRO-Buriticupu/MA- CEP65393-000
Objeto
OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE (CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE),COMERCIO A VAREJO DE
PECAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES , COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, SUPORTE TÉCNICO
MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE GRAVACAO DE
SOM E DE EDICAO DE MUSICA.
Porte

Capital

ME (Microempresa)
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Situaçao
ATIVA

Último Arquivamento
Ato/eventos
223/223-BALANÇO

Número
20220720487

Data
10/06/2022

Status
SEM STATUS

Nome do Empresário: PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
CPF:
056.363.343-38

Identidade:
0138678120004
Estado civil:

Regime de bens:
NÃO INFORMADO

SOLTEIRO(A)

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/06/2022, às 11:12:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código H31NGHGX.

MAC2202012440

SÉRGIO SILVA SOMBRA

Secretário Geral

https://www.empresafacii.ma.gov.br/certidao-online/consulta-certidao

2/2

22/07/2022 10:15

Empresa Fácil Maranhão

GOVERNO DO nC
MARANHÃO —

fi

SHPftESA PACIL

Autenticidade de
documentos

B
Proc.í
Fls.
Rub.

DADOS DA CONSULTA

mCUPU-)MA

l22

[a

Protocolo:
â

,'10705030,21070902?

Data do Protocolo;
28/0‘j/3021
Número de Registro:

Arquivamento'

É

;C:-3a3"

Empresa;
g

PAULO DINIZ BOMFl.M DA. SILVA

Documento(s):

< Voltar

J
9

(98)2106-8500 Ver mais

GOVERNO DO ri
MARANHÃO ~
(MMUÃ féCU.

Av. Pedro II. NT99 - Centro, São Luís - MA,65010-450
ouvidoriatijucema.ma.gov.br

a

h»ps://www.empresafacll.ma.gov.br/s/lista-cie-documentos/?protocolo=MAP2107252126

0FAMEN

1/1
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Certidão Online - Empresa Fácil Maranhão

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE
DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

NIRE 21102383518
CNPJ 42.130.430/0001-78

Endereço Completo BR 220,
000

1438, CASA A, CENTRO - Buriticupu/MA - CEP 65393-

Arquivamentos Posteriores
Ato

Número

Data

Descrição

223

20220720487

10/06/2022

BALANÇO

223

20210915528

04/08/2021

OUTROS DOCUMENTOS DE
INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESÁRIO

20210745916

002
315

20210709030

07/06/2021

ALTERACAO DE DADOS(EXCETO

28/05/2021

NOME EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE
MiCROEMPRESA

28/05/2021

080
21102383518
INSCRIÇÃO
Esta certidão foi emitida automaticamente em-1-3/06/2022r^às-t1:^42:47-(horário-de-Brasüia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código
OPUBTMGX.
if
MAC2202012513
SÉRGIO SILVA SOMBRA

Secrelsno(aj Geral

htlps://www-empresafacil.ma.gov,br/certidao-on!ine/consulta-certidao

1/1

22/07/2022 10:17

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br)

Atualize sua Barra de Governo (http //epwg.govemoeletronico.gov-br/baira/atualize.html)

-B
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Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ: 42.130.430/0001-78
Código de Controle: 1 DA4.658D.A1 C7.921 D
Data da Emissão; 01/06/2022
Hora da Emissão: 16:45:34
Tipo Certidão: Negativa
Certidão Negativa emitida em 01/06/2022, com validade até 28/11/2022.

Nova consulta (/5ervicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

https://soiucoes.receita.fazenda.90v.br/servicos/ce1iidaointernei/pj/Autenticidade/confirmar

1/1

22/07/2022 10:23

Certidão Negativa de Débito

g--.iUU.V

PromòW 2022
FIs.
Rub^n

r

17
ji

CsifUdjU

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito
N® da Certidão: 070254/22
Data de Validade: 31/08/2022
Data de Emissão: 03/05/2022 20:28:18
Inscrição Estadual: 126988870
CPF/CNP3: 42130430000178
Razão Social: PAULO DINIZ 80MFIM DA SILVA
r

I
O

sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/validacaoCerlidaoNegativa/validacaoCertidaoNegativaResultado.jsf

1/1

22/07/2022 10:25

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

- B
Proc.
Validação de certidão de débitos emitida

Rub7

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.

https://www.tst.jus.br/certidao1

1/1

'Cl

ARIO
AT;HR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.130.430/0001-78
Certidão n°: 17500538/2022
Expedição: 01/06/2022, ás 16:44:24
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Validade: 28/11/2022
de sua expedição.
Certifica-se que PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.130.430/0001-78, 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
Tribunais do Trabalho.

Certidão são de

responsabilidade

dos

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A

aceitação

desta

autenticidade
Internet

no

certidão
portal

condiciona-se

do

Tribunal

â

verificação

Superior

do

de

Trabalho

sua
na

(http://www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de
necessários

à

Devedores

identificação

das

Trabalhistas
pessoas

constam

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
a custas, a
honorários

recolhimentos previdenciários, 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.

22/07/2022 10:24

::: Certidão Negativa de Débito :::
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Resultado da Validação da Certidão NegativaDívidaAtIva de Dívida Ativa
CERTIDÃO VALIDA!
N° da Certidão: 029929/22
Data de Validade: 31/08/2022
Data de Emissão: 03/05/2022 20:28:38
Inscrição Estadual: 126988870
CPF/CNPI: 42130430000178
Razão Social: PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/validacaoCertidaoNegat!

1/1
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2022

f

Dúvidas mais Frequentes
|Inicio|V - '

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: 42.130.430/0001-78
Razão socíaí: PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

Data de
Emissão/Leitura

Data de Validade

Número do CRF

09/07/2022

09/07/2022 a 07/08/2022

2022070903535128969949

20/06/2022

20/06/2022 a 19/07/2022

2022062003241835580244

01/06/2022

01/06/2022 a 30/06/2022

2022060104371412899427

13/05/2022

13/05/2022 a 11/06/2022

2022051304205191995805

24/04/2022

24/04/2022 a 23/05/2022

2022042402550511144949

05/04/2022

05/04/2022 a 04/05/2022

2022040503340796075774

17/03/2022

17/03/2022 a 15/04/2022

2022031703064141118973

22/02/2022

22/02/2022 a 23/03/2022

2022022203010541255203

03/02/2022

03/02/2022 a 04/03/2022

2022020303110466099844

11/01/2022

11/01/2022 a 09/02/2022

2022011117565414978025

22/12/2021

22/12/2021 3 20/01/2022

2021122201411551510978

03/12/2021

03/12/2021 a 01/01/2022

2021120301370307931142

14/11/2021

14/11/2021 a 13/12/2021

2021111401113690998449

26/10/2021

26/10/2021 a 24/11/2021

2021102601145207949464

07/10/2021

07/10/2021 a 05/11/2021

2021100701113778359421

18/09/2021

18/09/2021 a 17/10/2021

2021091801261450784166

30/08/2021

30/08/2021 a 28/09/2021

2021083001004642871817

11/08/2021

11/08/2021 a 09/09/2021

2021081101231484904831

23/07/2021

23/07/2021 a 21/08/2021

2021072300463158887192

04/07/2021

04/07/2021 a 02/08/2021

2021070400332663547907

Resultado da consulta em 22/07/2022 10:27:36
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DADOS DA CONSULTA

Piotccolo:

Data do Protocole

lCi/Co/2022
Número do Registro:

Arquivamento;

i
Empresa.

g

:W 11.0 r>INl7 BOMFiM DA S!1 v'A

Documento(s):

< Voltar

J
9

;98) 2106-8500 Ver mais

GOVERNO DO fÇ
MARANHÃO ~
SMM&S* f*CÍL

Av. Pedro II. N'199 - Centro, Sào Luis - MA,65010-450

ouvidoria-;,jucemo.ma.gov.br

https://www.empresafaci!.ma.gov.br/s/lista-de-documentos/?protocoiü=MAE2200639613
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::Digtdoc::
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Vatidação - Digidoc
X

Este documento corresponde a este còdiçjo de validação.

Dados do Documento Administrativo
Número do Documento

Sigla do Documento:
CERTJUDONE-2VBUR

V

c.e C.V3 V..VJ3I Zi- o amu va or.gnai reterer.te a

Codigo de Validação:
B2A0C5OEE5

12022
ÇggTj JDÇ,-.'

Sigratános desse documento.
ANDREIA DANIELLE SOARES MENDES, data da assinatura 21/07/2022 09.59
Status do documento TRAMITANDO

Dados da Requisição
Número da requicão

Código de Validação
B2A0C50EE5

TnSuna! fle Juseça 3o Uarantiáo - Poder Judiaáno do Estado do Matanháo

https://digidoc.tjma.jus.br/digidoc/VerificacaoAction.posVerificacaoDocAdrn.mtw
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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

0306001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 035/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para
prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA.

AUTENTICIDADES DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570
CNPJ: 38.103.821/0001-26

\
\

BURITICUPU - MA,em 22 de julho de 2022.

022
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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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: 22/07/2022 10:23:42

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570
CNPJ: 38.103.821/0001-26

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a ceitidâo original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUj,.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 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 simplillcação e

O

IX

B

Proc;
FIs.,
Rub.
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014. Lei
13.460. de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726. de 8 de outubro de 2018.
Decreto if 8.638 de 15. de Janeiro de 2016.

(1 0

22/07/2022 10;33

Verificação de Autenticidade de certidão para Empresas
Sua sessão expira em: 29m55s

Prefeitura Municipal de Heliopolís
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS
SERVIÇOS ON-LINE

Nola Eletrônica

Econômico

Imobiliário / IPTU

- B

Proc;
FIs.,
Rub.
Documentos

17
Inicio

Verificação de Autenticidade de certidão para Empresas
Imposto Sobre Serviços
Informe os dados para Verificação de Autenticidade
Soliaiar Hablitacãc
código de

Impressão de taxas

●ontrole
Verificar

2600007198020000000313060000104202206018

Imprirnif

;

ISS Estimativa
Emitir ISS Estimafva

Parcelamentos (2' Via)

CPF/CNPJ: 38.103.821/0001-26

Emitir

Inscrição Municipal: 00318
Certidão de Débitos
Emitir
Verificai' Autenlioriade

Informações

Número; 000104/2022.E
Data de Emissão: 01/06/2022
Data de Validade: 31/07/2022

Sobre
Manuais

Código de Controle: 2600007198020000000313060000104202206018

Fale Ccrosco

Prefeitura Municipal de Heiiopoíis
Telefone. í75i 35ô3-2'i80

https://hetiopolis.saatri.com.br/Certidao/VerificarAutenticidade

SAATRI Sistema de Auto Atendimento Tributário ©
AOSIS-JMIS ● 19 01.01.00 I iiU:

1/1

dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
D cadastral.
:ão sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada peto contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
iCRIÇAÜ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SlTUAÇAO
CADASTRAL

001-26

DAÍADE ABERTURA

15/08/2020

íRIAI.

)E JESUS SANTOS 04667839570
PORTE

ABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

UE
:RIUr.O DA ATIVIDADE ÉCONOMICA PRINCIPAL

Filmagem de festas e eventos
LRICAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
te
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
:RIÇA0 da NATUREZA JURÍDICA

resário (Individual)

GUA

NUMERO

COMPLEMENTO

113

SALA

BAIRRO/DlSTRlTO

MUNICÍPIO

UF

CENTRO

HEÜOPOLIS

BA

TELEFONE

TRONICO

(75) 9711-4265

igGMAILCOM
IVO^SJPONSAVEL (EFR)

DATA DA SlTUAÇAO CADASTRAL

ASTRAL

15/08/2020
JAÇAO CADASTRAL

DATA DA SlTUAÇAO ESPECIAL
********

:CIAL

Ia Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
a 22/07/2022 às 10:27:05 (data e hora de Brasília).

ARQSA

O VOLTAR

©IMPRIMIR

ce a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Pági;

Proc. f
Fls._- .
Rub.

- B
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
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Fls. Rub
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Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ: 38.103.821/0001-26
Código de Controle: 6C99.4C1 E.A872.7AE7
Data da Emissão: 29/06/2022
Hora da Emissão: 15:28:07
Tipo Certidão: Negativa
Certidão Negativa emitida em 29/06/2022, com validade até 26/12/2022.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

tit. ■

$.■

CAIXA
Dúvidas mais Frequentes | Inicio ] V -

Histórico do Empregador
0 Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual
Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição; 38.103.821/0001-26
Razão social: LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570

Data de
Emissão/Leitura

Número do CRF

Data de Validade

04/07/2022

04/07/2022 a 02/08/2022

2022070400535238043779

15/06/2022

15/06/2022 a 14/07/2022

2022061501045318494004

_ 7/05/2022

27/05/2022 a 25/06/2022

2022052701060310331990

08/05/2022

08/05/2022 a 06/06/2022

2022050800334724482405

19/04/2022

19/04/2022 a 18/05/2022

2022041900553397821583

31/03/2022

31/03/2022 a 29/04/2022

2022033116084325805786

31/12/2021

31/12/2021 3 29/01/2022

2021123103342414317789

12/12/2021

12/12/2021 a 10/01/2022

2021121202423852490140

23/11/2021

23/11/2021 a 22/12/2021

2021112303023874486450

04/11/2021

04/11/2021 a 03/12/2021

2021110402510344537963

16/10/2021

16/10/2021 a 14/11/2021

2021101602561327626620

27/09/2021

27/09/2021 3 26/10/2021

2021092702213592418431

08/09/2021

08/09/2021 a 07/10/2021

2021090802374198771140

20/08/2021

20/08/2021 a 18/09/2021

2021082002582177955763

^V08/2021

01/08/2021 a 30/08/2021

2021080102372651331832

14/04/2021

14/04/2021 a 11/08/2021

2021041403081336258948

26/03/2021

26/03/2021 a 24/04/2021

2021032603100081340413

07/03/2021

07/03/2021 a 05/04/2021

2021030702141043741082

16/02/2021

16/02/2021 a 17/03/2021

2021021602533057564040

28/01/2021

28/01/2021 3 26/02/2021

2021012804424994759185

09/01/2021

09/01/2021 a 07/02/2021

2021010904402846870328

18/12/2020

18/12/2020 a 16/01/2021

2020121805101192623572

27/11/2020

27/11/2020 a 26/12/2020

2020112705153548554916

08/11/2020

08/11/2020 a 07/12/2020

2020110803295194027275

Resultado da consulta em 22/07/2022 10:29:06
Voltar
T

B
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570 {MATRIZ

E FILIAIS)

CNPJ: 38.103.821/0001-26
Certidão n°: 22893119/2022
Expedição: 19/07/2022 às 16:57:09
Validade: 15/01/2023

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.
Certifica-se que LEANDRO DE JESUS santos 04667839570 (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.103.821/0001-26, 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 à 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
necessários

à

Devedores Trabalhistas

identificação

das

pessoas

constam os dados

naturais

e

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
a
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas
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
disposição legal, contiver força executiva.

por

;M1-i934

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
OJPJ V 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo^ 11“ 01, CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

JUNTADA DE PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS

Junto aos autos do processo licitaíório

Ü35/2Q22. na modalidade PREGÃO

ELETRÔNICO, as PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS apresentadas para 0 presente
certame.

BURITICUPU - MA,em 25 de julho de 2022.

kv V—

c

Pedro FrankUn de Viterbo
Portaria; 004/2022
Pregoeíro

●● B
Proc.
Fls.
Rub.
10-11-1994
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ESTADO DO MARANHAO
^
PREFEJTVRA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ V‘01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

Processo Administrativo iV’ 0306001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 035/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para
prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de
comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Buriticupu/MA

PROPOSTA DE PREÇOS FINAE:

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
CNPJ: 42.130.430/0001

BLRITICUPL - MA,em 25 de julho de 2022,

22

<rv7r.

'.">●

●!y

V7JT *

AP.

^:V.S^ «u ● Buriticupu 989ÔS2922M.Í
- i^raíaaswn^mail.com ●
Nig; 42.130.430/0001*7^
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' Divulgações & eventos

022

PROPOS1 A DE PREÇOS RNAL
PREGÃO EÍ.ETRÔNÍCO N" 035/2022

OBJETO, Regi.siro cie preços pani c\'oniual. fuuira c parcelada contralaçào de cniprcsa para prcsiaçào Uc
^eiviços de produção e diviiigação de publicidade c propaganda, plaiicjamenla de comunieaçào e
markeiing. para atender as necc^s]dade;●^ da Preícuura Municipal dc Buniicupu/M.A.
1. PROPONENTE
Ra/.du Social. PAULO DÍN12 BOMFIM DA S1LV.\
CNPJ: 42, 130.430/0001
Endereço: Rodovia BR 22(0 n 1438. ('ASA A. CENT RO

BURITICUPU

MA CEP; 65,393-000

Fone/Fax: {98)08529-2226
PROPÍFT.ÁRIO: i
CPF; 056.363..■^^43-3S
PLANILHA Da PROPOSTA
ITEM

iNiD. quant. v.umtc v. total

DESCRIÇVO
■ÁUDIO: Locução, gravação c edição dc spots de
30 .-iCgundos para rcádios
.AUDIO; Locução, gravação c edição dc spots dc
45 see indos para rádios.
ÁUDK): L(‘Cução. gravação e cdiçào dc spots de

Serviço

300

RS iá.OO ; RS 4.800.00

A erviço :

3Ü0

^ RS 20.00 i RS 6.000.00

~

200

RS 23,00 ● RS 4.600.00

S erviÇO ●;

60 segundos para rádios e carro dc som,

4

●AUDIO: l.ocução, gravação e edição de maieriai
jornalisiico. entrevistas, c nire ouiios conteúdos
de interesse da administração publica para
emissora de rádio,

,
S erviço

50

RS 108.00

RS 5.400,00

600

RS 25,00

RS 15.000.00

● RS 45.00

RS 45.000,00

Serviços de propagação dos atos insiiiucionai.s
da prefeitura municipai dc BurUiciipu/M.A. em
veiculo de comunicação tipo moto. com 6

HORA

I

inserções diárias.
Serviços de propagação dos atos
(.

iStiiucionais

da preíeitura municipal de Buniicupu/MA, em
orn (i
veiculo de comunicação tipo carro,
;:'isci'còcs diariti>.

HORA

1 .000

Valor Total <ta ÍM)posla; RS 80.8íH').00 loiienta mi i e oiiocentus leais).
Declai'o que nos preços indicados na plamiha ,ie pieços acima, esião incluídos todos os euslo.s, benefícios.
encanios. tributos e demais contrihinççu-'' pertinentes
Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os >crviços serão fornecidos dc acordo com
iv. emos e aceitamos em todos os seus
as condições estabelecidas neste Editai e seus anexos, que conl'
lermos.

.●^>

j.'

V

s.

'

■ '●lill . :í-vC,-:

●R«>a,rtia BR 220. V* r tôs, i-AS.^ Af;
. < .Í£N’! KLí,- BuritiCupu 9S985292226Í
lo|ar3taosQrh@gmait,coín'
CN1;|:'42.130:43{VÒ001-7e ít

lüfilaaP^
llff

^Divulgações & eventos

^ill
/
o prazo de validade dcsía proposta é de 60 (ses.sema), dias.
Declaro que cnircgaremos os serviços licitados coníorme solicitado no editai

BURITÍCUPIJ

MA 25 DE JULHO DE 2022.

M)
{

íM Q

CNPJ: 42-l30.4.K^d)«0t-78

l‘kOÍ*OSTA OF. PUhXOS final
!>RF(, U)LLFTUÔMCO N‘' 035-2022
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ÜCITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

MUNICÍPIO DE BURÍTICUPU/MA
UaTANÊT

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

KtT—r.i. I

PREGÃO ELETRÔNICO N^' 035/2022
PROCESSO LICITATÓRIO
2305001/2022

B
Proc.,
FIs.

fí

■Rub.

Às 09:13:27 horas do dia 22 de Julho de 2022 reuniram-se no site www.Ucitanet.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 eventual, futura
e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de produção e divulgação de
publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades
da Prefeitura Municipal 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 edita! e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão,
niciando 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

LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570

38.103.821/0001-26

Microempresa

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

14.102.728/0001-39

Microempresa

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001-10

Microempresa

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001-78

Microempresa

CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

36.877.324/0001-50

Microempresa

Enquadramento

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 irretratável mente suas exigências por declaração aceita quando
do envio de sua proposta iniciai 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

ID

Fornecedor

60325 LEANDRO DE JESUS
SANTOS 04667839570

CNPJ

Marca

Modelo

38103821000126 SERVICO SERViCO

Proposta
R$ Situação
R$ 60.00

hUps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/compleío_relatorio_ata_final_completo_542126316.html

Motivo

Classificada
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Propostas Inicias do Item 1

Proc.
Fls.
Rub

Proposta
ID

Fornecedor

CNPJ

Marca

Modelo

35060 ALEXANDRE SANTOS 14102728000139 SERViCO SERViCO

R$ Situação
R$ 69,33

Classificada

36877324000150 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 69,33

Classificada

19925147000110 SERVICO SERVICO

R$69,33

Classificada

42130430000178 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 69,33

Classificada

Motivo

DE ARAÚJO
1667

CARLOS MARCELO
SANTOS DE CASTRO

64215 MARIA CELIA
PEREIRA DE SOUZA
57203 PAULO DINIZ BOMFIM
DA SILVA

Lances do item 1
Valor
Data/Hora

Tipo

21/07/2022

Classificado

CASTRO

36.877.324/0001- R$69,33
50

ALEXANDRE SANTOS DE
ARAÚJO

14.102.728/0001- R$69,33
39

21/07/2022

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$69,33
78

21/07/2022
18:15:24

Classificado

MARIA CELIA PEREIRA DE

19.925.147/0001- R$69,33
10

21/07/2022
17:56:55

Classificado

36.877.324/0001- R$ 68,33
50

22/07/2022

Intermediário

30.103.821/0001
20

R$''69;90

19/07/2022
10:44:42

Fornecedor
Desclassificado

42.130.430/0001- R$59,00
78

22/07/2022

Manual

Fornecedor

CNPJ

CARLOS MARCELO SANTOS DE

SOUZA
CARLOS MARCELO SANTOS DE
CASTRO
LEANDRO DE JESUS SANTOS
Q4667S3O570
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

Lance R$

23:12:45
Classificado

13:43:30

09:20:14

09:19:31

LEANDRO BE JESUS SANTOS
04667839570

30.103.021/0001
26

R$ 58,00

22/07/20-22

rornecedor
Desclassifioado

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$57,00
78

22/07/2022
09:21:02

Manual

MARIA CELIA PEREIRA DE

19.925.147/0001- R$56,00
10

22/07/2022

Manual

09:22:12

42.130.430/0001- R$55,00
78

22/07/2022
09:22:22

Manual

30.103.821/000-1
66

22/Q7-/20gg

Forneoedef

69

Desela-sstftead-T7

SOUZA
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570

R$ 53,00

66

https://dv7rs78smtpx8.cioudfront.net/reports/pregao/45746/compieto_relatorio_ata_final_completo_542126316.htmi
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Lances do item 1
Valor
Data/Hora

Tipo

19.925.147/0001- RS 52.00

22/07/2022

Manual

SOUZA

10

09:22:44

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- RS 51,00
78

22/07/2022

Fornecedor

CNPJ

MARIA CELIA PEREIRA DE

MARIA CELIA PEREIRA DE

Lance R$

Manual

09:22:51
22/07/2022

Manual

19.925.147/0001- R$50,00
10

09:23:22

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$48,00
78

22/07/2022
09:23:28

Manual

ALEXANDRE SANTOS DE

14.102.728/0001- RS 45,00
39

22/07/2022

Manual

09:23:41

SOUZA

ARAÚJO
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

LEANDRO DE JESUS SANT-GS
04697-8905-7Q
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$44,00
78
30.103.021/0001' R$ 40,00
29

22/07/2022

Manual

09:23:47
22/07/2022
09:2-3:54

DGQcloQQifieado

22/07/2022

Manual

42.130.430/0001- R$39,00
78

09:23:59

19.925.147/0001- RS 38,00
10

22/07/2022
09:24:43

Manual

42.130.430/0001- R$37,00
78

22/07/2022

Manual

09:24:53

MARIA CELIA PEREIRA DE
SOUZA

19.925.147/0001- R$36,00
10

22/07/2022
09:25:18

LEANDRO DEJESU O
04667830570

30.103.021/0001
26

22/07/2022

MARIA CELIA PEREIRA DE
SOUZA
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

O

ANTQS

RS 35,00

Intermediário

DeQclaooíficodo

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$34,00
78

22/07/2022
09:25:24

Manual

LEANDRO DE JESU o

30.103.821/0QO^-’ RS 30.00
26

22/07/2022

Fornecedor

00:25:50

Desclassificado

42.130.430/0001- R$29,00
78

22/07/2022

Manual

09:26:05

LEANDRO DE JESUS SANTOS
046678395-76

38.103.021/0001
26

22/e-7/2922
09:26t44

Fornecedor
Desclassificado

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$27,00
78

22/07/2022

Manual

09:26:59

38.103.821/0001
26

22/07/-2Q22
69t2-F:22

o

ANT-eS

04667830570
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

LEANDRO OE JESUS SANTOS
046676995-76

RS 28,00

RS 25.0'

Fornecedor
Desclassificado(

vjr
https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/completo_relatorio_ata_final_completo_542126316.html
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B

Proc.
FIs.

Lances do Item 1

Fornecedor

CNPJ

ALEXANDRE SANTOS DE

14.102.728/0001- RS 24,00
39

ARAÚJO
O

ANTOS

Data/Hora

Tipo

22/07/2022

Manual

09:27:56

RS 22,00

04667830570

26

22/07/2022
0e:29-:-4D

Fornecedor
DcoclaBSificado

ALEXANDRE SANTOS DE

14.102.728/0001- R$21,00
39

22/07/2022

Manual

ARAÚJO
PAULO DINÍZ BOMFIM DA SILVA

38.103.821/000^

Lance R$

42.130.430/0001- RS 20,00
78

09:29:18
22/07/2022

Manual

09:30:28

14.102.728/0001- RS 19,00
39

22/07/2022

PAULO DINI2 BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$18,00
78

22/07/2022
09:32:19

Manual

LEANDRO DE JESUS-SANT-eS

38.103.821/0064

22/07/2022

Fornecedor

Q4667S-30570

66

00:34:00

Desclaosifioado

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$ 16,00
78

22/07/2022

Manual

09:35:08

30.103.021/0001
26

■22/07/2022
00:35:34

ALEXANDRE SANTOS DE
ARAÚJO

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570

R$ 17,00

R$ 14,00

022

RutTI

Valor

LEANDRO DE JESU O

A

Manual

09:31:28

r ornecedor
Desciaseificade

Mensagens do Item 1
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Fornecedor 22/07/2022 Bonn dia senhor Pregoeiro.
09:14:49
57203
Fornecedor 22/07/2022 Bom dia, Sr. Pregoeiro!
09:16:34
60325
Sistema

22/07/2022 O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:18:02

Sistema

22/07/2022 O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
09:19:16
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da
fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Sistema

22/07/2022 A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automátic^ente e será de
09:29:17
02 (dois) minutos. Boa sorte!

Sistema

22/07/2022 A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
09:37:38

Sistema

22/07/2022 O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:39:42

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/compleio_relatorio_ata_finai_completo_542126316.html
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B

22

Proc.
FIs.

Mensagens do Item 1
Usuário

Data/Hora

Sistema

22/07/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:49:42

Sistema

22/07/2022 O fornecedor LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570 venceu o ITEM -1
09:50:09

Mensagem

pelo valor de R$14,00.

Fornecedor 22/07/2022 CERTO
60325
10:48:53
25/07/2022 Fornecedor: LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570, com lance no valor

Sistema

14:24:38

de R$ 14,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não
enviou a proposta finai conforme solicitação do pregoeiro.!

Sistema

25/07/2022 O fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA venceu o ITEM -1 pelo valor de
14:24:38
R$16,00.

Sistema

25/07/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por
15:19:00
bem, HABILITAR o fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
-42.130.430/0001-78 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios
exigidos no instrumento convocatório.

Sistema

25/07/2022 Sr(s). fornecedor{es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso
15:19:33
se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema

25/07/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:49:33
instrumento editaticio.

Sistema

25/07/2022 A disputa do ITEM 1 está encerrada.
16:03:29

Classificação Final do Item 1
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

1°

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001-78

R$ 16,00

20

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

14.102.728/0001-39

RS 19,00

3'

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001-10

R$ 36,00

4°

CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

36.877.324/0001-50

R$ 68,33

Histórico de propostas, iances e mensagens
Propostas inicias do Item 2

ID

Fornecedor

64178 LEANDRO DE JESUS

CNPJ

Marca

Modelo

38103821000126 SERVIÇO SERVIÇO

Proposta
R$ Situação
RS 65,00

Motivo

Classificada

SANTOS 04667839570

htlps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/compieto_relatorio_ata_final_completo_542126316.html

5/2'

25/07/2022 16:05

LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico
A

Proc.
Pll.

Propostas Inicias do Item 2

Rub3
Proposta
ID

Fornecedor

78894 CARLOS MARCELO
SANTOS DE CASTRO

Marca

CNPJ

Modelo

R$ SItitóção

36877324000150 SERVIÇO SERVIÇO

R$76,30

Classificada

16911 PAULO DINI2BOMFIM 42130430000178 SERVIÇO SERVIÇO
DA SILVA

R$ 76,30

Classificada

29439 MARIA CELIA

19925147000110 SERVIÇO SERVIÇO

R$76,30

Classificada

27780 ALEXANDRE SANTOS 14102728000139 SERVIÇO SERVIÇO
DE ARAÚJO

R$ 76,30

Classificada

Motivo

PEREIRA DE SOUZA

Lances do Item 2
Valor Lance
Data/Hora

Tipo

19.925.147/0001- R$76,30
10

21/07/2022
17:56:55

Classificado

36.877.324/0001- R$ 76,30
50

21/07/2022

Classificado

14.102.728/0001- R$76,30
39

21/07/2022

42.130.430/0001- R$76,30
78

21/07/2022

36.877.324/0001- R$75,30
50

22/07/2022

38.103.821/0001- R$65,00
26

19/07/2022
19:41:42

Classificado

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$64,00
78

22/07/2022
09:19:34

Manual

LEANDRO DE JESUS SANTOS

38.103.821/0001- R$63,00
26

22/07/2022
09:19:56

Manual

42.130.430/0001- R$62,00
78

22/07/2022

Manual

19.925.147/0001- R$61,00
10

22/07/2022

38.103.821/0001- R$58,00
26

22/07/2022

42.130.430/0001- R$57,00
78

22/07/2022

Fornecedor

CNPJ

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

CARLOS MARCELO SANTOS DE
CASTRO
ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

CARLOS MARCELO SANTOS DE
CASTRO
LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570

04667839570
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

R$

23:12:45
Classificado

13:43:30
Classificado

18:15:24
Intermediário

09:20:42

09:21:04
Manual

09:22:17
Manual

09:22:26
Manual

09:22:35

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/completo_relatorio_ata_final_completo_542126316.htmi

6/21

25/07/2022 16:05

LIGITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Proc.
Lances do Item 2

Pis.

RubJlI

ml022

Valor Lance
Fornecedor

CNPJ

MARIA CÉLIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$56,00
10

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

R$

42.130.430/0001- R$54,00
78
38.103.821/0001- R$50,00
26
42.130.430/0001- R$48,00
78

Data/Hora

Tipo

22/07/2022

Manual

09:22:50
22/07/2022

Manual

09:23:10
22/07/2022

Manual

09:23:17
22/07/2022

Manual

09:23:24

19.925.147/0001- R$47,00
10

22/07/2022

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$46,00
78

22/07/2022
09:23:43

Manual

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$45.00
10

22/07/2022
09:24:17

Intermediário

LEANDRO DE JESUS SANTOS

38.103.821/0001- R$40,00
26

22/07/2022

Manual

09:23:45

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$39,00
78

22/07/2022
09:23:54

Manual

LEANDRO DE JESUS SANTOS

38.103.821/0001- R$38,00
26

22/07/2022

Manual

42.130.430/0001- R$37,00
78

22/07/2022

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

04667839570

04667839570
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

38.103.821/0001- R$36,00
26
42.130.430/0001- R$35,00
78

Manual

09:23:33

09:26:02
Manual

09:26:09
22/07/2022

Manual

09:26:48
22/07/2022

Manual

09:27:03
Manual

38.103.821/0001- R$33,00
26

22/07/2022

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

14.102.728/0001- R$32,00
39

22/07/2022
09:28:03

Manual

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570

38.103.821/0001- R$ 30,00
26

22/07/2022
09:29:12

Manual

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

14.102.728/0001- R$29,00
39

22/07/2022

Manual

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$28,00
78

09:27:31

09:29:43
22/07/2022

Manual

09:30:34

htlps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/'reports/pregao/45746/cornpleto_relatorio_ata_final_compieto_542126316.html
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Lances do Item 2
Valor Lance
Data/Hora

Tipo

14.102.728/0001- R$27.00

22/07/2022

Manual

39

09:30:46

42.130.430/0001- R$26,00
78

22/07/2022

14.102.728/0001- R$25,00
39

22/07/2022

Fornecedor

CNPJ

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

PAULO DINÍZ BOMFIM DA SILVA

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

R$

Manual

09:31:14
Manual

09:31:36

42.130.430/0001- R$24,00
78

22/07/2022

14.102.728/0001- R$23,00
39

22/07/2022

42.130.430/0001- R$22,00
78

22/07/2022

14.102.728/0001- R$21,00
39

22/07/2022

42.130.430/0001- R$20,00
78

22/07/2022

Manual

09:32:23
Manual

09:33:06
Manual

09:33:17
Manual

09:33:32
Manual

09:33:42

Mensagens do Item 2
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 22/07/2022 O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:18:02
Sistema 22/07/2022 O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
09:19:16
Fornecedor{es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente!
Sistema 22/07/2022 A etapa de envio de lances do ITEM 2 foi prorrogada automaticamente e será de 02
09:29:17
(dois) minutos. Boa sorte!
Sistema 22/07/2022 A prorrogação automática do ITEM 2 está encerrada.
09:35:42
Sistema 22/07/2022 O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:39:42
Sistema 22/07/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:49:42
Sistema 22/07/2022 O fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA venceu o ITEM - 2 pelo valor de
09:50:09
R$20,00.
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Usuário Data/Hora

022

Proc.
FIs.
Rub.

Mensagens do Item 2
Mensagem

Sistema 25/07/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
15:19:00
HABILITAR o fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA-42.130.430/0001-78 ,
tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.
Sistema 25/07/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:19:33
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 25/07/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:49:33
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalício.
Sistema 25/07/2022 A disputa do ITEM 2 está encerrada.
16:03:29

Classificação Final do Item 2
Posição

Licitante

CNPJ

1°

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001-78

RS 20,00

2'

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

14.102.728/0001-39

R$21,00

3°

LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570

38.103.821/0001-26

R$ 30,00

4'

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001-10

R$ 45,00

5°

CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

36.877.324/0001-50

R$ 75,30

Melhor Oferta R$

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas inicias do Item 3

ID

Fornecedor

27533 MARIA CELIA

CNPJ

Marca

Modelo

Proposta
R$ Situação

19925147000110 SERVIÇO SERVIÇO

R$81,28

Classificada

14102728000139 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 81,28

Classificada

42130430000178 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 81,28

Classificada

38103821000126 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 75,00

Classificada

36877324000150 SERVIÇO SERVIÇO

RS 81,28 I Classificada

Motivo

PEREIRA DE SOUZA
21914 ALEXANDRE SANTOS
DE ARAÚJO
25778 PAULO DINIZ BOMFIM
DA SILVA
44885 LEANDRO DE JESUS
SANTOS 04667839570
71979 CARLOS MARCELO
SANTOS DE CASTRO

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.a6t'reports/pre9ao/45746/compleio_relatorio_ata_final_completo_542126316.html
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Lances do Item 3

Fls.
Rub.d
Vaior Lance

Fornecedor

CNPJ

Data/Hora

Tipo

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$81,28
10

21/07/2022

Classificado

36.877.324/0001- R$81,28
50

21/07/2022
23:12:45

Classificado

42.130.430/0001- R$81,28
78

21/07/2022

Classificado

14.102.728/0001- R$81,28
39

21/07/2022

CARLOS MARCELO SANTOS DE
CASTRO
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

CARLOS MARCELO SANTOS DE
CASTRO
LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570

36.877.324/0001- R$80,28
50

17:56:55

18:15:24
Classificado

13:43:30
22/07/2022

Intermediário

09:21:13

38.103.821/0001- R$75,00
26

19/07/2022

42.130.430/0001- R$74,00
78

22/07/2022

38.103.821/0001- R$72,00
26

22/07/2022

Classificado

19:41:42
Manual

09:19:40
Manual

09:20:02
Manual

42.130.430/0001- R$71,00
78

22/07/2022

19.925.147/0001- R$70,00

22/07/2022

10

09:22:24

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$69,00
78

22/07/2022
09:22:41

Manual

LEANDRO DE JESUS SANTOS

22/07/2022

Manual

04667839570

38.103.821/0001- R$65,00
26

09:22:47

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$64,00

22/07/2022

10

09:22:56

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$62.00
78

22/07/2022
09:23:17

Manual

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$61,00
10

22/07/2022

Intermediário

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570

38.103.821/0001- R$ 58,00
26

22/07/2022
09:23:27

Manual

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$56,00
78

22/07/2022

Manual

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570

38.103.821/0001- R$45,00
26

09:21:06
Manual

Manual

09:24:35

09:23:35
22/07/2022
09:23:58

Manual

0
https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/completo_relatorio_ata_final_completo_542126316.html
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Lances do Item 3
Valor Lance
Fornecedor

CNPJ

PAULO DiNIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$44,00
78

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570
PAULO DINtZ BOMFIM DA SILVA

R$

38.103.821/0001- R$40,00
26
42.130.430/0001- R$39,00
78

Data/Hora

Tipo

22/07/2022

Manual

09:24:06
22/07/2022

Manual

09:26:17
22/07/2022

Manual

09:26:24
Manual

38.103.821/0001- R$38,00
26

22/07/2022

42.130.430/0001- R$37,00
78

22/07/2022

22/07/2022

04667839570

38.103.821/0001- R$35,00
26

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

14.102.728/0001- R$34,00

22/07/2022

39

09:28:12

LEANDRO DE JESUS SANTOS

38.103.821/0001- R$33,00

22/07/2022

04667839570

26

09:29:13

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

14.102.728/0001- R$32,00

22/07/2022

39

09:29:54

42.130.430/0001- R$31,00

22/07/2022

78

09:30:38

14.102.728/0001- R$30,00

22/07/2022
09:30:54

Manual

22/07/2022
09:31:19

Manual

Manual

39

22/07/2022
09:31:44

42.130.430/0001- R$27,00

22/07/2022

Manual

78

09:32:27

14.102.728/0001- R$26,00

22/07/2022

39

09:33:16

42.130.430/0001- R$25,00

Manual

78

22/07/2022
09:33:23

14.102.728/0001- R$24,00

22/07/2022

lanual

39

09:33:42

42.130.430/0001- R$23,00
78

22/07/2022
09:33:48

LEANDRO DE JESUS SANTOS
04667839570
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

LEANDRO DE JESUS SANTOS

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

39
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$29,00
78

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

14.102.728/0001- R$28,00

09:26:53
Manual

09:27:11
Manual

09:27:42
Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

11/2'
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Mensagens do Item 3
Usuário Data/Hora

Proc.
FIs.

●RublE

Mensagem

Sistema

22/07/2022 O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:18:02

Sistema

22/07/2022 O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
09:19:16
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente!

Sistema

22/07/2022 A etapa de envio de lances do ITEM 3 foi prorrogada automáticamente e será de 02
09:29:17
(dois) minutos. Boa sorte!

Sistema

22/07/2022 A prorrogação automática do ITEM 3 está encerrada.
09:35:50

Sistema

22/07/2022 O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:39:42

Sistema

22/07/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:49:42

Sistema

22/07/2022 O fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA venceu o ITEM - 3 pelo valor de
09:50:09

Sistema

R$23,00.

25/07/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA-42.130.430/00 01-78 ,
15:19:00
tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.

Sistema

25/07/2022 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.
15:19:33

Sistema

25/07/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:49:33
instrumento editalicio.

Sistema

25/07/2022 A disputa do ITEM 3 está encerrada.
16:03:29

Classificação Final do Item 3
Melhor Oferta RS

Posição

Licitante

CNPJ

10

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001-78

R$ 23,00

20

ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO

14.102.728/0001-39

RS 24,00

3°

LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570

38.103.821/0001-26

RS 33,00

40

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001-10

R$61,00

5°

CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

36.877.324/0001-50

RS 80,28

Histórico de propostas, lances e mensagens

XI

Propostas Inicias do Item 4
https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/compteíü_relatorio_ata_final_completo_542126316.html

12/21

25/07/2022 16:05

i.,:JiTANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Propostas Inicias do Item 4
!D

Fornecedor

CNPJ

Marca

Modelo

ID

Fornecedor

CNPJ

Marca

Modelo

25448 MARIA CELlA
PEREIRA DE SOUZA

Proposta
R$ Situação
Proposta
R$ Situação

19925147000110 SERVIÇO SERVIÇO

R$

Motivo
Motivo

Classificada

115.81

23129 PAULO DINIZ BOMFIM 42130430000178 SERVIÇO SERVIÇO
DA SILVA

115,81

27142 CARLOS MARCELO
SANTOS DE CASTRO

R$
115,81

36877324000150 SERVIÇO SERVIÇO

RS

Classificada

Classificada

B
Proc.
Fls.
Rub.

L>

Lances do Item 4
Valor Lance
Data/Hora

Tipo

42.130.430/0001- R$ 115.81
78

21/07/2022

Classificado

CARLOS MARCELO SANTOS DE
CASTRO

36.877.324/0001- R$ 115,81
50

21/07/2022
23:12:45

Classificado

MARIA CELlA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$ 115,81
10

21/07/2022

Classificado

CARLOS MARCELO SANTOS DE
CASTRO

36.877.324/0001- R$ 114.81
50

22/07/2022
09:21:44

Manual

MARIA CELlA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$ 113,81
10

22/07/2022

Manual

Fornecedor

CNPJ

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

R$

18:15:24

17:56:55

09:22:04
22/07/2022

Manual

42.130.430/0001- R$ 110,00
78

09:23:02

MARIA CELlA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$ 109,00
10

22/07/2022
09:24:52

Manual

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$ 108,00
78

22/07/2022
09:25:01

Manual

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

Mensagens do Item 4
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 22/07/2022 O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:18:02
Sistema 22/07/2022 O ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:19:16
Fornecedor(es). não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 4 será encerrado automaticamente!

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/completo_relatono_ataJinal_compieto_542126316.html
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Mensagens do Item 4
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 22/07/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4
09:29:17
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 22/07/2022 O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:39:42
minutos.
Sistema 22/07/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:49:42
Sistema 22/07/2022 O fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA venceu o ITEM - 4 pelo valor de
09:50:09
R$108,00.
Sistema 25/07/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
15:19:00
HABILITAR 0 fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA-42.130.430/0001-78 ,
tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.
Sistema 25/07/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:19:33
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 25/07/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:49:33
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalicio.
Sistema 25/07/2022 A disputa do ITEM 4 está encerrada.
16:03:29

Classificação Final do Item 4
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

1

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001-78

RS 108,00

2°

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001-10

R$ 109,00

3°

CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

36.877.324/0001-50

RS 114,81

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 5

ID

Fornecedor

CNPJ

Marca

Modelo

Proposta
R$ Situação

19925147000110 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 39,50

Classificada

67033 PAULO DINIZ BOMFIM 42130430000178 SERVIÇO SERVIÇO
DA SILVA

R$ 39,50

Classificada

66242 CARLOS MARCELO
SANTOS DE CASTRO

R$39,50

Classificada

79964 MARIA CELIA
PEREIRA DE SOUZA

36877324000150 SERVIÇO SERVIÇO

https://dv7rs78srmpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/cotnpleio_rslatorio_ata_finai_completo_542126316.html
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Lances do Item 5

L-

Vaior Lance
Fornecedor

CNPJ

PAULO DINI2 BOMFIM DA SILVA

Data/Hora

Tipo

42.130.430/0001- R$39,50
78

21/07/2022

Classificado

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$39,50
10

21/07/2022
17:56:55

Classificado

CARLOS MARCELO SANTOS DE

36.877.324/0001- R$ 39,50
50

21/07/2022

Classificado

19.925.147/0001- R$ 38,50
10

22/07/2022

CASTRO
MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

CARLOS MARCELO SANTOS DE
CASTRO
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

R$

36.877.324/0001- R$37.49
50
42.130.430/0001- R$35,00
78
19.925.147/0001- R$34,00
10
42.130.430/0001- R$ 33,00
78
19.925.147/0001- R$32,00
10
42.130.430/0001- R$ 31,00
78

18:15:24

23:12:45
Manual

09:21:53
22/07/2022

Manual

09:22:32
22/07/2022

Manual

09:23:00
22/07/2022

Manual

09:25:01
22/07/2022

Manual

09:25:08
22/07/2022

Manual

09:25:25
22/07/2022

Manual

09:25:30
22/07/2022

Manual

19.925.147/0001- R$ 30,00
10

09:25:47

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$ 29,00
78

22/07/2022
09:26:15

Manual

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$ 28,00
10

22/07/2022
09:26:27

Manual

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$ 27,00
78

22/07/2022
09:26:34

Manual

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$ 26,00
10

22/07/2022
09:26:40

Manual

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/000178

22/07/2022

Manual

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

R$ 25,00

09:26:47

Mensagens do Item 5
Usuário Data/Hora

Mensagem

https://dv7rs78smtpx8.cioudfront.net/reports/pregao/45746/cümpleto_relatorio_ataJinal_completo_542126316.html
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Mensagens do Item 5
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 22/07/2022 O(TEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:18:02
Sistema 22/07/2022 O ITEM 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10(dez) minutos. Sr(s).
09:19:16
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 5 será encerrado automaticamente!
Sistema 22/07/2022 Como não houve lances nos últimos 02(dois) minutos da fase competitiva o ITEM 5
09:29:17
foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema 22/07/2022 O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
09:39:42
minutos.
Sistema 22/07/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:49:42
Sistema 22/07/2022 O fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA venceu o ITEM - 5 pelo valor de
09:50:09
RS25,00.
Sistema 25/07/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem.
HABILITAR o fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA -42.130.430/0001-78 ,
15:19:00
tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.
Sistema 25/07/2022 Sr(s). fornecedor{es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:19:33
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 25/07/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
15:49:33
instrumento editalicio.
Sistema 25/07/2022 A disputa do ITEM 5 está encerrada.
16:03:29

Classificação Final do Item 5
Melhor Oferta R$

Posição

Licitante

CNPJ

1

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001-78

R$ 25,00

2'

MARIA CELlA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001-10

R$ 26,00

3'

CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

36.877.324/0001-50

R$ 37,49

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Item 6

ID

Fornecedor

91704 MARIA CELlA
PEREIRA DE SOUZA

CNPJ

Marca

Modelo

19925147000110 SERVIÇO SERVIÇO

Proposta
R$ Situação
R$59,08

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/compieto_relatono_ata_final_completo_542126316.html

Motivo

Classificada
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Proc
Fls.
Rub.

Propostas Inicias do Item 6
Proposta
ID

Fornecedor

Marca

CNPJ

Modelo

R$ Situação

39394 PAULO DINIZ BOMFIM 42130430000178 SERVIÇO SERVIÇO
DA SILVA

RS 59,08

Classificada

14885 CARLOS MARCELO

R$ 59,08

Classificada

36877324000150 SERVIÇO SERVIÇO

Motivo

SANTOS DE CASTRO

Lances do Item 6
Valor Lance
Data/Hora

Tipo

42.130.430/0001- R$59,08
78

21/07/2022
18:15:24

Classificado

19.925.147/0001- RS 59,08
10

21/07/2022

Classificado

21/07/2022

CASTRO

36.877.324/0001- R$59,08
50

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- RS 58.08

Manual

10

22/07/2022
09:21:38

36.877.324/0001- R$58.07
50

22/07/2022
09:23:25

Intermediário

42.130.430/0001- RS 57,00
78

22/07/2022

Manual

19.925.147/0001- R$56,00

22/07/2022

10

09:25:08

42.130.430/0001- R$55,00
78

22/07/2022
09:25:17

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$54,00
10

22/07/2022
09:25:42

Manual

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$53.00

22/07/2022
09:26:18

Manual

Manual

10

22/07/2022
09:26:34

42.130.430/0001- R$51,00

22/07/2022

Manual

78

09:26:39

19.925.147/0001- RS 50,00

22/07/2022

10

09:26:44

42.130.430/0001- R$ 49.Ü0

22/07/2022

78

09:26:51

Fornecedor

CNPJ

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

CARLOS MARCELO SANTOS DE

CARLOS MARCELO SANTOS DE
CASTRO
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

R$

78
MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

19.925.147/0001- R$52.00

17:56:55
Classificado

23:12:45

09:22:54
Manual

Manual

Manual

Manua
A
1/

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.n6t/reports/pregao/45746/comple*o_relatorio_ata_finai_completo_542126316.html
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Lances do Item 6

● B

22

Proc.
Fls.
Rub.

Valor Lance
Fornecedor

CNPJ

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

Data/Hora

Tipo

19.925.147/0001- R$48,00
10

22/07/2022
09:27:03

Manual

PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001- R$47,00
78

22/07/2022
09:27:17

Manual

MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001- R$46,00
10

22/07/2022

Manual

PAULO DÍNIZ BOMFIM DA SILVA

R$

42.130.430/0001- R$45,00
78

09:27:26
22/07/2022

Manual

09:27:39

Mensagens do Item 6
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 22/07/2022 O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:18:02
Sistema 22/07/2022 O ITEM 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr{s).
09:19:16
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02(dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 6 será encerrado automaticamente!
Sistema 22/07/2022 A etapa de envio de lances do ITEM 6 foi prorrogada automáticamente e será de 02
09:29:17
(dois) minutos. Boa sorte!
Sistema 22/07/2022 A prorrogação automática do ITEM 6 está encerrada.
09:31:17
Sistema 22/07/2022 O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.
09:39:42
Sistema 22/07/2022 O tempo de negociação está encerrado.
09:49:42
Sistema 22/07/2022 O fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA venceu o ITEM - 6 pelo valor de
09:50:09
R$45,00.
Sistema 25/07/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA -42.130.430/0001-78 ,
15:19:00
tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.
Sistema 25/07/2022 Sr(s). fornecedor{es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se
15:19:33
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 25/07/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer adminisirativamente, nos termos previsto no
15:49:33
instrumento editalicio.
Sistema 25/07/2022 A disputa do ITEM 6 está encerrada.
16:03:29
htlps://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746/comole:ü„relatorio_ata_final_compieto_3421263l6.htinl
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Classificação Finai do Item 6
Posição

Licitante

CNPJ

1°

PAULO DINiZ BOMFIM DA SILVA

42.130.430/0001-78

R$ 45,00

20

MARIA CÉLIA PEREIRA DE SOUZA

19.925.147/0001-10

RS 46,00

3°

CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

36.877.324/0001-50

RS 58,07

Melhor Oferta R$

Mensagens Gerai
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Pregoeiro 22/07/2022 Bom dia Srs. Licitantes iremos nesse momento dar início ao nosso certame
09:13:27
Pregoeiro 22/07/2022 Irei fazer a impressão de todas as propostas inseridas no sistema, fazer a análise
09:13:36
das mesmas, irei deixar o chat aberto para troca de informações ou tirar alguma
dúvida em relação ao processo, sintam-se desde já todos notificados
Sistema

22/07/2022 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO
09:14:02
pelo pregoeiro!

Pregoeiro 22/07/2022 Srs. Licitantes iremos nesse momento dar início a nossa fase de disputa, sintam-se
09:18:45
desde já todos notificados
Pregoeiro 22/07/2022 Srs. Licitantes iremos nesse momento iniciar a fase de negociação conforme reza o
09:39:20
artigo 38 do decreto 10.024/2019, irei abrir o tempo de 10 minutos para que seja
melhorado os preços, sintam-se todos desde já notificados
Pregoeiro 22/07/2022 Srs. Licitantes estou analisando os documentos das duas empresas que venceram
10:30:22
a fase de disputa
Sistema

22/07/2022 Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão n° 035/2022 foi SUSPENSO.
12:01:43
Motivo; Srs. Licitantes irei suspender a sessão nesse momento, a reabertura fica
marcada para o dia 25 de julho de 2022 as 09:00h, sintam-se desde já todos
notificados . A REABERTURA será no dia 25/07/2022 09:00 (horário de Brasília),
para continuação do certame.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema

22/07/2022 O fornecedor LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570 acabou de ASSINAR
16:04:47
sua Proposta Final.

Sistema

25/07/2022 Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão n° 035/2022 foi REABERTO, para continuação do
certame.
10:10:43
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 25/07/2022 Bom dia Srs. Licitantes iremos nesse momento dar continuidade ao nossdl certame
10:18:16
Pregoeiro 25/07/2022 Desculpem o atraso na reabertura do nosso certame
10:19:01
A

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/45746;compietü_relatono_yta_finai_completo_542126316.html
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Proc.
Usuário Data/Hora Mensagem
FIs.
Rub.
25/07/2022
Srs.
Licitantes
irei
nesse
mom;:ínto
iformar o resultado da análise dò'i documentos
Pregoeiro
10:23:37
de habilitação das empresas vencedoras da fase de disputa, sintam-se desde já
todos notificados
Pregoeiro 25/07/2022 LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570, CNPJ: 38.103.821/0001-26
10:30:18
EMPRESA HABILITADA
Pregoeiro 25/07/2022 PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA, CNPJ: 42.130.430/0001-78 EMPRESA
HABILITADA
10:30:30
Pregoeiro 25/07/2022 Srs. Licitantes solicito nesse momento o envio da proposta de preços final
10:33:04
readequada em timbre próprio de cada empresa, sintam-se desde já todos
notificados
Pregoeiro 25/07/2022 O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo 10:33:20
PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 25/07/2022
10:33:00hs até o dia 25/07/2022 12:33:00hs para o{s)fornecedor(es):
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570.
Sistema

25/07/2022 O fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA acabou de ENVIAR
11:08:14

proposta_de_pre_os_finaL1658758094.pdf no proposta final.

Sistema

25/07/2022 O fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA acabou de ASSINAR sua Proposta
Final.
11:08:32

Sistema

25/07/2022 O prazo para o fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA enviar a proposta
final está encerrado.
12:33:01

Sistema

25/07/2022 O prazo para o fornecedor LEANDRO DE JESUS SANTOS 04667839570 enviar a
12:33:01
proposta final está encerrado.

Pregoeiro 25/07/2022 Sr. Licitante representante da empresa PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA, CNPJ:
42.130.430/0001-78 solicito nesse momento o envio da proposta de preços final
14:26:25
readequada em timbre próprio, sinta-se desde já notificado
Pregoeiro 25/07/2022 O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 25/07/2022
14:27:03
14:27:00hs até o dia 25/07/2022 16:27:00hs para o(s)fornecedor{es):
PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA.
Sistema

25/07/2022 O fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA acabou de ENVIAR
15:11:09
proposta_de_pre_os_finaLok_1658772668.pdf no proposta final.

Pregoeiro 25/07/2022 Srs. Licitantes irei nesse momento abrir o prazo para intenção de recurso
administrativo conforme item 11.1 do edital, sintam-se desde já todos notificados
15:18:50
Sistema

25/07/2022 O prazo de envio da proposta final para o fornecedor PAULO DINIZ BOMFIM DA
15:19:22
SILVA foi encerrado pelo Pregoeiro(a)!.

Pregoeiro 25/07/2022 Srs. Licitantes finalizamos o certame, nesse momento irei encerrar a sessão e dar
continuidade aos tramites internos finais do processo, logo em breve será enviado
16:03:14
através de e-maii, ato convocatório para assinatura da ata de registo de preços bem
como os contratos, boa tarde a todos
https;//dv7rs78sm{px8.cloucifront.net/reports/pregao/45746/coi'nijleio_r6iatorio_ata_final_completo_542l2ô316.ntml
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Proc.i
FIs.
Rub.

,A

Mí

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:03:29 horas do dia 25 de Jullro de 2022 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro(a) Ofi^i

Levi do Nascimento Barbosa
Equipe de Apoio

SEANE FERREIRA ALMEIDA
Equipe de Apoio

Autenticaç

; A9F347A638D3262FB5DD8B23FD362BE8

r\
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PREGÀO ELETRÔNICO N° 035/2022
PROCESSO LICITATORIO 2305001/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

0{a) Pregoeiro do(a) MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÀO ELETRÔNICO
035/2022 referente à Registro de preços poro everytuol. fjturo e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de produção e divuigoçao de publicidade ●●
propaganda, planejamenlo de comunicação e marketing, para atenderas necessidades da Prefeitura Municipal de Buníicupu/MA. . que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do A';.
17 do Decreto n° 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):
Fornecedor : PAULO DiNiZ BOMFIM DA SILVA ■ 42.130.430/0001-78
Econ.

Unitário

Total

Unitário

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Total Orçado

SERVIÇO

R$ 16,00

RS 4.800.00

RS 69.33

R$ 20.759,00

76,923.

RS 53,33

SER'/iÇC

SERVIÇO

RS 20,00

RS 6.000.00

RS 76,30

RS 22.890.00

73.79“-,

RS 56.30

ÁUDIO. Locução, gravação e ediçâc de spots
de 60 segundos para radios e carro de som.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 23,00

RS 4.600,00

RS 81,28

R$ 16.256.00

71.70%

RS 58,28

Serviço

ÁUDIO. Locução, gravação e edição de malenal
jornalístico, entrevistas entre outros conteúdos
de interesse da administração pública para
emissora de radio.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 108.00

RS 5.400,00

RS 115.81

RS 5.790.50

6,74%

R$7,8i

600,30

HORA

Serviços de propagaçao dos atos instiliidonais
da prefailiira municipal de Bunlicupu/MA. em
veiculo de comunicação tipo moto, com 6
inserçóes diárias.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 25.00

R$15.000.00

RS 3S..50

RS 2.3.700.00

36,71%

RS 14 50

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 45.000,00

RS 59,08

RS 59.080.00

23 83%

RS 14.08

HORA

Serviços de propagação dos atos institucionais
da prefeitura municipal de Buriticupu/MA, em
veiculo de comunicação tipo carro, com 6
inserções diárias.

RS 45.00

1.000,00

Marca

Modelo

Audio. Lucução. gravação e edição de spots
de 30 segundos para rádios.

SERVIÇO

Serviço

ÁUDIO Locuçáo. gravaçao e ediçáo dc spots
de 45 segundos para radios.

200,30

Serviço

4

50,00

5

g

Item

Quant.

Un

1

300.00

Serviço

2

300,30

Descrição

Subtotal

Subtotal

Adjudicado;
RS

Orçado:
R$

80.800,00

148.515,50

%

45,59%

Econ. RS

RS
67.715.50

^^.L GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia RS

RS 80.800,00

R$ 148.515.50

45,59%

67.715.50

ijnTfcTrpi»g.Maratthao. 25 de Julho
PEDRO FRANKÜN DE VfTEF
PREGOEIRO

B U^TIC^PU-MA

Proc.
FIs.
Rub.

2022

ESTADO DO MARA\HÂO
PREFEITURA MU.\IC/PAL DE BURITICUPV/MA
CNPJ N*" D1.6I2.525/00ÜI-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2022

Torno público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2022, do tipo menor preço
por item, visando o Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de em
presa para prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, pla
nejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Buriticupu/MA, cujo objeto foi adjudicado a empresa: PAULO DINIZ BOMFIM DA
SILVA inscrita no CNPJ: 42.130.430/0001-78, com sede na Rod. Br. 220, n" 1438, Baiiro
Centro, CEP 65.393-000, Burilicupu -- MA, e-mail loiarataosomfú;email.com. vencedora do
certame no valor total de R$ 80.800,00 (oitenta mil e oitocentos reais), nos termos da Lei n"
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal
10.024. de 20 de setembro de 2019,
Decretos Municipais n" 004/2021 e n‘" 007/2021, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezem
bro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente. a Lei n‘* 8.666, de 21 de junho de 1993. O Pregoeiro infonna ainda, que os autos do Processo se encontram com vistas franqueadas aos inte
ressados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente.

Buriticupu/MA, em 25 de julho de 2022.

Pedro Frankiin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 004/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURmcUPÜ/MA
|
TERCEIRO
|

DIÁRIO OFICIAL - NÚMERO; 302/2022 - 25/07/20^
itltJ:-

LICITAÇÃO «ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ● RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; RESULTADO DE
JÜLGAMENTO/2022
RESULTADO DE JtLCAMEN 10 DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO .V 035/2022
Tonio público o rcsuiiadn do PRtGÃO HLHTRÓNICO N° 035/2022, do tipo menor preço por item, visando o Registro dc preços
para eventual, futura c parcelada contratação dc empresa para prestação de serviços de produção e divulgaç<ào de publicidade c
propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA.
cujo objeto foi adjudicado a empresa; PAULO DINIZ BOMFIM DA SIL^■A inscrita no CNPJ: 42.130.430/0001-78. com sede
na Rod. Bi'. 220. n“ 14.ik. Bairro Centro. CEP 65.393-000, 13iiriticupu - M.^X. c-niail lojaraiaosomiú.gmail.com. \'ciiccdora do
certame no valor toui! dc RS 80.800.00 (oitenta mil c oitocentos reai.s), nos icnno.s da Lei
i0.520. de 17 de Julho dc 2002. do
Decreto Federal n" 10.024. dc 20 dc setembro dc 2019. Decroto.s Municijtais n° 0()4'2Ü2 í e n" 007.'2021. í.ei Complementar n'^ 123 .
de 14 dc de/etnbro dc 2006. aplicando-sc, siibsidiariumcntc, a T.,ci n" 8.666, dc 21 de junho do 1993. () Pregociro informa ainda,
que os autos do Procc.sso se encontram com vistas franqueadas aos imeressados a partir da data desta publicação, nos dias úlc is no
horário dc expediente.
Buriticupu/MA, em 25 de julho de 2022.

Proc.
Pedro Frankiin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 004/2022

FIs.

UHJ,T1QUPU;M^
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FIs.
Rub.
ESTADO DO MAR í.MÍAO
PREFEITURA MUMCIPAL DE BURITICIPU/MA
CNPJ N‘’OI.6!2.525/OÜÜI-4Ü
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000. Centro - Buriticupu/MA

A Assessoria Jurídica do Município dc Buriíicupu- MA
Prefeitura Municipal de Buriticupii- MA

Senhor Assessor.

Encaminho cm anexo os autos do Processo administrativo n'". 0306001/2022, refe
rente ao Pregão Eletrônico de N*’ 035/2022, do tipo menor preço por item. tendo como objeto
0 Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa para prestação
de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de comuni
cação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal dc Buriticupu/MA,
para a devida aprovação deste setor, com o disposto na 10.520/2002, regulamentada pelo De
creto 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 Eederal n“ 8.666/1993 e demais nor
mas pertinentes à espécie.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de
estima e consideração.

Buriticupu - M.4, 26 de julho de 2022.

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 004/2022
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ESTADO DO MARAyHÃO
PREFEITURA MUMCIPAL DE RURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua Sâo Raimundo, n” (II, CF.P: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

PARECER TURÍDICO CONCLUSIVO
AO
Sr. PEDRO FRANKLINDE VITERBO
PREGOEIRO MUNICIPAL
MODALIDADE:Pregão Hlctrònico n° 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 0306001/2022
ORIGEM:Prcgociro Municipal
ASSUNTO: Emissão de Parecer Conclusivo do Pregão
eletrônico n° 035/2022 - com objeto o Registro de preços
para eventual, futura e parcelada contratação dc empresa
para prestação de ser\àços de produção e divulgação de
publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e
marketing, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Buriticupu/MA.

I-RELATÓRIO
Por forca da Lei

10.520/02, pelo Decreto Municipal n° 004/2021, Decreto
os
Municipal 007/2021, pela l.ci 8.666/93 c posteriores alterações, vieram a esta Assessona jurídica
autos do processo licitatório cm destaque para tins de análise e emissão de parecer conclusivo.
O presente processo licitatório tem como objeto

Registro de preços para eventual,

futura e parcelada contratação dc empresa para prestação dc serviços de produção c divulgação de
publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da
termos constantes do
Prefeitura Municipal de Buriticupu/My\, pelo tipt) menor preço por item, nos
edital de licitação na modalidade dc Pregão Eletrônico.

PAULO DINIZ
Hm processo dc julgamento, foi vencedora desta licitação a empresa
BOMFIM DA SILVA inscrita no CNPJ: 42.130.430/0001-78, com sede na Rod. Br. 220, n“ 1438,
Bairro Centro, CEP 65.393-000, Buriticupu - MA, c-mai! lojarataosom(rí-.gmail.com, vencedora do
o critério dc
certame no valor total dc R$ 80.800,00 (oitenta mil e oitocentos reais), considerando que
julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por Item, à qual foi adjudicade) o objeto licitado, em
25 de julho de 2022.
Apreciando o resultado do certame, o pregociro municipal, realizou adjudicação dos
itens licitados, publicou o rcsulrado dc julgamento da licitação e encaminhou o aludido procedimento
para esta Assessoria jurídica do Município para manifestação.
Eus síntese breve, passemos à análise.
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ESTADO DO MARASHÃO
PREFEITURA MU^^KIPAl. DE HURITÍCUPU/MA
CNP.I N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CKP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

II-ANÁLISE JURÍDICA
Primeiramente, cumpre destacai' que o edital de abertura da licitaçao tbi devidamente
analisado pela assessoria jurídica, a teor do que prescreve o artigo 38, parágrafo único, da Lei n“
8.666/93 c a Lei n° 10.52Ü/Ü2, tendo o mesmo sido considerado cm 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 das empresas licitantes, o julgamento da proposta, a adjudicação c o julgamento
do resultado para a posterior contratação da licitante vencedora para a execução do objeto licitado.

m-CONCLUSÂO

Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo cm vista a conformidade do Pregão
Pdetrônico rí’ 035/2022 com a Lei que o rege, OPINO pelo prosseguimento do feito, ressalvado o
juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos c Onancciros, que escapam à
análise jurídica desta Assessoria Jurídica.
Kncaminhem-se os autos ao Prcgociro Municipal para conhecimento e adoção das
providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrati^'a deverá zelar pela correta condução do
processo administrativo submetido a exame, sendo dc sua inteira responsabilidade a obscA’áncia às
normas legais dc regência.
SMJ. É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Buriticupu/MA, 26 de julho de 2022.

THAUSER BEZ
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ESTADO DO M4RA.\HAO
PREFEITURA MUMCIPAL DE BüRITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

DESPACHO PARA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 035/2022

Ao Senhor
Afonso Barros Batista
Chefe dc Gabinete / Ordenador de Despesas
Submeto a elevada consideração de Vossa Senhoria o resultado do julgamento do
Pregão Eletrônico n° 035/2022, objetivando o Registro dc preços para eventual, futura e parcelada
contratação de empresa para prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e
propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Buriticupu/MA.
Abalizado na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme Ata da Sessão,
solicitamos a Vossa Senhoria a HOMOLOGAÇÃO do resultado desta licitação a licitante
vencedora, confornie descrição abaixo, por ter sido avaliada e julgada como vantajosa para a
Administração.

É empresa vencedora desta licitação: PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA
inscrita no CNPJ: 42.130.430/0001-78. com sede na Rod. Br. 220. n*’ 1438, Bairro Centro. CEP
,!’.'-:om4^.email-com vencedora do certame no \’alor
65.393-000. Buriiicupu - MA. e-mail
total dc RS 80.800.00 (oitenta mil e oitocentos reais).

Buriticupu/M.A. em 26 de julho de 2022.

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 004/2022
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UCÍTANÊT
PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2022
PROCESSO UCITATORiO 2305001/2022
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Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Homologador, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto t
10.024/2019, 0 resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Registro de preços para evenwat, futura e parcelada contratação üe empresa para prestação
serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

Fornecedor; PAULO DINIZ BOMFIM DA SILVA ■ 42.130.430/0001-78
Unitário

Totai

Unitário

Econ.

Economia

Marca

Modelo

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Total Orçado

%

R$

ÁUDIO Locução gravação e ediçáo de spots
de 30 segundos para rádios.

SERVIÇO

SERVIÇO

R$ 16.00

R$4.800,00

RS 69,33

RS 20-799.00

76 92

RS 53,33

Serviço

ÁUDIO. Locução, gravação e edição de spots
de 45 segundos para rádios.

SERVIÇO

SERVIÇO

R$ 20,00

R$ 6.000,00

RS 76,30

RS 22.890.00

73,79

RS 56.31'j

200.00

Serviço

ÁUDIO. Locução, gravação e edição de spots
dc 60 segundos para rádios e carro de som.

SERVIÇO

SERVIÇO

R$ 23,00

R$ 4.600,00

RS 81.28

RS 16.256,00

71.70

RS 58,26

50,00

Serviço

ÁUDIO Locução, gravação e edição de
matenal lomaiístico. entrevistas, entre outros
conteúdos de interesse da administração
púülica para emissura dc rádio.

SERVIÇO

SERVIÇO

R$ 103,00

R$ 5-400 00

RS 115,81

RS 5.790,50

6,74

R$ 7,81

5

600,00

HORA

Serviços 08 propagação dos atos institucionais
da prefeitura mumcipal de Buriticupu/MA. em
veículo de comunicação tipo moto, com 6
inserções diárias.

SERVIÇO

SERVIÇO

R$ 25,00

RS 15.000,00

RS 39,50

RS 23.700.00

36,71

RS 14.50

6

1.000,00

HORA

Serviços de propagaçao dos atos institucionais
da prefeitura municipal de Burilcupu/MA, em
veículo de comunicação tipo carro, com 6
inserções riiánas.

SERVIÇO

SERVIÇO

RS 45,00

RS 45.000.00

RS 59,08

RS 59.080,00

23.83

RS 14.08

Subtotai Orçado; R$
148.515,50

45,59%

Item

Quant.

Un

1

300,00

Serviço

2

300,00

3

Descrição

Subtotai Adjudicado RS 80.800,00

RS
67.715,50

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia RS

RS 80,800,00

R$ 146.515,50

45,59%

67,715,50

Processo homologado conforme parecer emitido pela asessoria juridia municipal.
Nos termos do Parecer Jurídico. HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus juridicos e legais efeitos.
Buriticupu-MA , 26 de Julho de 2022

AFONSO BARROS BATISTA
Homologador
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ
01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo. n“ 01. CEP: 65.393-000. Centro - Buritícupu/MA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 035/2022

Homologo 0 resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o
035/2022 do tipo menor preço por item, em favor da empresa: PAULO DINIZ BOMFIM
DA SILVIA inscrita no CNPJ: 42.130.430/0001-78, com sede na Rod. Br. 220, n“ 1438.
Bairro Centro. CEP
MA, e-maii loiarataosom(a-:mnail.com.
65.393-000, Buriticupu
vencedora do certame no valor tota! de RS 80.800,00 (oitenta mil e oitocentos reais),
objetivando o Registro de preços para eventual, futura e parcelada contratação de empresa
para prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda,
planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal dc Buriticupu/MA. Autorizo o a execução dos serviços com base nos di.sposilivos
legais de Licitação e encaminhe-se ao Setor de Execução Orçamentária para providenciar o
empenho.

Buriticupu - MA,26 de julho de 2022.

AFONSO B

aFístã

Chefe de GabinetdV Ordenacor de Despesas
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GABINETE DO PREFEITO - AVISO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/2022
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PUEGÀO El .ETRÒMCO N ' 035/2022
Homologo «.) rcsulutdo lUi licilciçâo na niodaliiladc PRtCíAO LLLTRONiCO sob o iV’ 035/2022 do tipo inonor picço por iicm. cm
liivor da empresa: PAULO DIMZ BO.MFIM DA SIL\ A inscrita no CNP.I: 42.130.430/01)01-78, com sede iia Red. Br. 221). n"
143S. Bairro Centro. CI P 65.393-000. Ikintieuiui - MA. e-mail loiaratao.^omid gniail.com. vencedora do certame no valoríotal de
RS 80.800,00 (oitenta mil e oitocentos reais), objefi\aiido o Registro de pregos paia e\cntiial. íutura e parcelada comraiaçào de
empresa para prestaçào tle ser\ iços dc ])rodiu,'<ào e diuiigaeão de publicidade e piopaganda. planejamento de conuinicaeào e
marketing, para atender as necessidades da Preleitiira Municipal de Buriiicupii'M.A- Aiitori/o o a e.^ecii^ào dos serviços com base
nos dispositivos legais de Licitação e encaminhe -se ao .Setor de Execueâo Orçamentária para pro\ ideiiciar o empenho.
Ruriiieupu - MA, 26 dc julho ilc 2022.
.\.l O.NSO B.VRKOS BAl lS l .A
(.'liefe de (iahinete ' Ordemulor dc Despesa.s
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