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ESTADO ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

CNPJ: 06.232.615/0001-20 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 061/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022076- CPL/SQT 

, utkMP,:". rff01,1EF 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, por meio da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeiro, designado, torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGÃO, em sua forma 
ELETRÔNICA, REGISTRO DE PREÇO sob o n° SRP061/2022 (Processo Administrativo n° 2022076 - 
CPL/SQT, do tipo menor preço por item o certame se realizará, às 14h00min (quatorze horas) do dia 21 de 
novembro de 2022, destinado ao Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos. 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, 
sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração 
Pública; Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo 
aplicadas ainda todas as suas alterações; Lei Federal n2 10.520, de 17/07/2002: Institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do Decreto Municipal 045 de 18 de fevereiro de 2022, 
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e produtos comuns e produtos comuns 
de engenharia, e dá outras providências, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e produtos comuns, Decreto n° 
10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e 
produtos comuns e produtos comuns de engenharia, e dá outras providências, e Lei Complementar ne 123, 
de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de l'equeno Porte e altera 
outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n2. 147 de 07 de agosto de 2014, e 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem 
como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.3. O recebimento das 19:00h00min (dezenove horas) do dia 08 de novembro de 2022, no endereço 
eletrônico w-ww.comprasbr.com.br, no horário de Brasília - DF. 

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

1.5 A Ata de REGISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, PERMITE ADESÃO por qualquer órgão ou 
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, 
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa 
consulta ao órgão gerenciador. 

OBJETO DA LWITÁ-Orr WW--" 

2.1. Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para atendimento da Prefeitura 
Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma. 

ralt"Oltülefir-~,ffitt W, 6 
3.1. Poderão participar deste Pregão: 

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto 
da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 
deste Edital e seus Anexos; 
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4.1. Não poderão participar deste Pregão: 

4.1.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital. 

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, 
em dissolução ou em liquidação; 

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta 
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no 
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, Estado do 
Maranhão. 

4.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, 
qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria 
do Maranhão/Ma, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico. 

4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 

'dal" z~: 
5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.comprasbr.com.br. 

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de 
seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
Pregão Eletrônico. 

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os 
critérios estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar n9 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela 
Lei Complementar n2. 147 de 07 de agosto de 2014e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
n2 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

:DA-DOCUMENTAÇÃO:PARAIIABILitMOW" ~. 

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente 
autenticada em cartório, a seguinte documentação: 

6.1.1 Habilitação Jurídica 

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; Cpf, RG do Empresário. 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; Cpf, RG do Empresário. 

c) Prova de regularidade fiscal, perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da 
empresa ou firma licitante. 

d) 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; e certidão conforme o artigo 5° da portaria 1421/2014 do 
Ministério do Trabalho e Emprego do(s) responsável (eis) (diretor, sócio ou 
superintendente) da empresa ou firma licitante. 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

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

g) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do 
exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

h) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro 
do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

6.1.2 Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) Prova de regularidade fiscal da Empresa, perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional. 

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida 
pelo Estado do domicilio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a 
Fazenda Estadual; 

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do 
Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante; 
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e) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço; 

f) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem; 

g) Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante; 

h) Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante. 

6.1.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. 

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da 
licitante. 

c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura. 

6.1.4 Regularidade Trabalhista: 

a) Certidão Negativa de Délflos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em 
cumprimento à Lei na 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a justiça do Trabalho. 

6.1.5 Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, § 1° do art. 30 da 8.666/93: 

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de 
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o 
subscreveu; poderá ser pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade 
dos mesmos. 

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no Anexo 

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2° do 
artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no 
Anexo III. 

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no Anexo IV. 

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, na forma da Lei n° 9.854/99, conforme modelo do Decreto n° 
4.358/02, conforme modelo no Anexo V. 

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de 
habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 50 do art 26 do decreto 
10.024/2019 e conforme modelo no Anexo VI. 
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6.7. Declaração assinada pelo representante legal de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao 
exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. n2. 56 da Lei n° 
8.666, no ato da assinatura do contrato. 

6.8. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

6.9 Caso na documentação da licitante dona da proposta mais vantajosa seja 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. 

6.10 Considerando o prazo e valor do contrato, a CONTRATADA, sob suas expensas, deverá ter 
implantado o Programa de Integridade, não cabendo a CONTRATANTE o ressarcimento destas despesas. 

6.10.1 O Programa de Integridade consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos 
de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, 
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública, devendo o Programa de 
Integridade ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das 
atividades da contratada, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do 
referido Programa, visando a garantir a sua efetividade 

6.10.2 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a contratada deverá apresentar relatório de perfil 
e relatório de conformidade do Programa, nos moldes daqueles regulados pela Lei Federal n° 12.846/2013. 

6.10.3 O Programa de Integridade que for implementado de forma meramente formal e que se mostre 
absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorrência de atos lesivos previstos na Lei Federal n° 
12.846/2013 não será considerado para fins de cumprimento do exigido neste edital. 

6.10.4 Para se atestar a efetividade do programa de integridade será necessário ainda: Declaração de 
Conformidade emitida por profissional competente, com CPC-A (Certificação em Compliance 
Anticorrupção), atestando que o Programa de Integridade da empresa está dentro dos parâmetros legais 
exigidos OU a obtenção por parte da contratada da certificação ISO 37001 ou ISO 37301, especifica para 
sistemas de gestão antissuborno. 

6.11- A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, a outra licitante tenha 
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

6.12 Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos 
exigidos para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024/19, onde apenas será 
permitida excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de 
diligência, salvo item 10.10. 

6.13 As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos 
sites de cada órgão emissor. 

6.14 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
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6.15 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 
24 do Decreto 10024/19. 

6.16 Documentos anexados no portal que não foram solicitados no edital, terão a mesma análise e 
julgamento conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados 

IMMINWOWY Tõrs-M -, 

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeiro (a)esclarece que a cotação do referido pregão far-se-á por 
meio de lances em valores unitários dos itens com apreciação do menor preço. 

7 -~gift, 5g

8.1.A LICITANTE será responsável por todas as :ransações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.2. Incumbirá ainda à 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. 

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e 
subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 
09h59min (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia 21 de novembro de 2022. (Horário de Brasília). 

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no 
sistema Portal, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca" não identificando a 
empresa, "VI Unitário" (valor unitário), "VI Total" (valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de execução 
não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência). 

8.5.1.A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a 
Licitante. 

8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas, a Licitante poderá 
acossar o sistema Portal comprasbr para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir do 
inicio da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas. 

8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo 
Portal comprasbr a cópia da proposta no endereço http://www.comprasbr.com.br/18/de acordo § 2° art. 
38 do Decreto 10024/19, tendo como tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal 
supracitado. 
comprasbr 

8.7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia da proposta 
de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completa do objeto 
ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e 
devidamente assinada pelo seu representante legal. 

8.8. A Proposta de Preços deverá conter: 
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8.8.1. Prazo de validade de (365) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais; 

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edita]; 

8.8.4. Prazo de execução conforme definido no Anexo I: Termo de Referência; 

8.8.5. Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de 
qualquer natureza, resultante dos serviços; 

8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do 
CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de 
pagamento. 

8.9. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos. 

8.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às 
especificações deste Edital. 

8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes, 
liberados dos compromissos assumidos. 

8.12. O prazo de entrega/execução será o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência. 

8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem 
como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e 
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 

9; ABERTURA DA SESSÃO 0N:g 

9.1. A partir das 14:00h (quatorze horas) do dia 21 de novembro de 2022, terá inicio a sessão pública do 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 061/2022, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após 
análise, inicio da etapa de lances, conforme Edital. 

Vitw 'MEM ~EM .15S: 

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas 
Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles 
previstos no Decreto n2 10.024/19. 

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação 
dos mesmos. 

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado 
no sistema. 
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10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação da 
detentora do lance. 

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

10.7.1. A Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes. 

10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorrer normalmente, neste processo optou se pela Modo de 
Disputa "ABERTO", ou seja, por um período de 10 (dez) minutos os itens ficaram aberto pra lances sendo 
que a partir do 82 (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item prorrogando o tempo de 
lance de 2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistema encerrará o 
item, sendo vencedor a menor oferta. 

10.8.1. O intervalo de lance utilizado para este processo é de 0,01 real. 

10.9. A Pregoeiro ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação ofertando 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

10.10.Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a 
situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas dos 
documentos de habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (três) dias úteis, para confirmar a 
autenticidade da documentação exigida conforme o art. 26 do decreto 10.024/19. 

10.11.0 Pregoeiro anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da 
aceitação do lance de menor valor. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços ob:idos, a Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da 
Proposta de Preço. 

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital; 

11.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá negociar 
com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor. 
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11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar 
n2 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e 
altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n2. 147 de 07 de agosto de 2014, e 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

11.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item, 
observadas as especificações técnicas definidas no Edital, proposta acima de 50% do valor de mercado 
apontado pelo sistema será rejeitada. 

11.6 Proposta arrematante abaixo de 30% (trinta por cento) do valor do valor de referência demonstrado 
após fase de lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas ficais de entrada de cada 
item do referido lote do arrematante 

12. DOS RECURSOS~1, 4n1

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de 
interpor recurso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento do Pregoeiro, no texto da 
Intenção de Recurso deve conter os dados de identificação com nome da Empresa e CNP), se aceito a 
intenção lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, única e 
exclusivamente através do portal, para julgamento e deferimento ou não deferimento, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, única e 
exclusivamente através do portal, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, à Av. Cel Francisco 
Moreira 45 -, Centro, Santa Quitéria do Maranhão/Ma, durante os dias úteis, das 08:00h (dez horas) às 
12:00h (doze horas). 

' 

13.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar o contrato, 
no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, quando a convocada não 
comparecer no prazo estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do 
contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na 
ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem 
11.3. 

13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrcgado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de 
Santa Quitéria do Maranhão/Ma. 

-::-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIY;ASiÉRMAR.A....... 5-WWW "MLEYSZIN 

AV. CORONEL FRANCISCO MOREIRA, 45- CENTRO - CEP: 65.540-000- SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 



Processc-,242,20?-6A2c,u 
Folha: 
Rubnca: 

ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

CNPJ: 06.232.615/0001-20 

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 
com a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a pena. 

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar, o 
LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais. 

14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades: 

14.3.1. Advertência; 

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições 
pactuadas; 

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso 
no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura; 

14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa 
das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de 
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou 
caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente 
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas 
conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar 
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em 
seguida, a Comissão Permanente de Licitação — CPL, para as providências cabíveis. 

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste Edital. 

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura 
Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma. 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

15.1. Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será 
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 72, §22 do Decreto 
Federal ng 7.892/2013 e alterações. 

fo~wal, --4~ . , 
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16.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constante no 
Anexo VIII. 

16.2. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado 
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas 
as obrigações e condições de fornecimento especificadas neste Edital e seus Anexos. 

16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte 
integrante do Contrato, independente de transcrição. 

17. RECOMPOÈIÇÃO'PO.EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO 

17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a 
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n2 8.666/93, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do contratado. 

18. W6FORNECIMENTO, Itymmtiffilatr- ãffiney~ - Jnr, 

18.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no 
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa 
sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir 
os serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis. 

18.2. Os produtos deverão ser entregues integralmente sem falhas, de acordo com as necessidades dos 
alunos da rede municipal de Ensino e serão executadas conforme ordem de Serviços. 

18.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado no Termo de Referência. 

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Serviços Fornecidos, após a comprovação 
de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, 
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e CNDT- Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de 
execução do Objeto, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 

19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em 
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das 
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular 
em desconformidade com item 19.1. 

20..R.WCOft1511Mw.É-  wor ,.(n,WWW v`f•zm
<." 

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeiro responsável por esta licitação, exclusivamente no 
endereço do Portal comprasbr. www.comprasbr.com.br, até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no 
preâmbulo, as solicitantes de esclarecimento devem se identificar devidamente incluindo cpf ou cnpj. 

20.1.1.Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao 
Edital; 
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20.1.2.0s esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas 
que tenham adquirido o presente Edital. 

20.1.3.A Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

21.1. Conforme previsto no art. 24 do Decreto 10024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que 
tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal 
comprasbr no endereço eletrônico, www.comprasbr.com.brno prazo mencionado. 

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a 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, conforme estabelecido no § 12 do art. 24 do Decreto 10024/19; 

21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame; 

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 
do Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame automaticamente estão concordando com 
todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital. 

Ãsoo.R05 

22.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei n° 10.520/02 e 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria Do Maranhão/Ma direito de, no interesse 
da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e 
observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso. 

22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1° do 
Art. 65 da Lei 8.666/93. 

22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, 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 local, endereço eletrônico e horário 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública deste Pregão. 
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22.7. Caso seja necessária à interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do Pregoeiro, 
que designará nova data para a continuação dos trabalhos. 

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, no endereço 
do Portal comprasbr - endereço www.comprasbr.com.br. 

22.9. O fornecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos materiais, 
apresentar, a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou 
Fazenda do Estado que haja tributado a operação. 

23. DOS A$Ocos , 

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

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência. 
23.1.2Anexo II - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP. 
23.1.3 Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos. 
23.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital 
23.1.5 Anexo V - Modelo de Declaração que não emprega menores. 
23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade 
22.1.7 Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços 

22.1.8 Anexo VIII - Minuta do Contrato 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA/ MA, 27 DE OUTUBRO DE 2022. 

Pregoeiro Municipal 
Amaury Pablo Costa dos Santos. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Ns-' 061/2022 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCI4a 

Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. 

N2 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UND QUANT VR. 
UNIT 

VR. 
TOTAL 

1 ACIDO MURIATICO 1LT - CAIXA COM 12 
UNIDADES 

START UND 1000 20,56 20.560,00 

2 ÁGUA SANITÁRIA DE 1000ML - CX C/12UND ECONOMICO CX 2000 51,84 103.680,00 
3 ALCOOL EM GEL 70° 1 LT - CX C/12 UND BELLOBELLA UND 6000 16,25 97.500,00 
4 ALCOOL EM GEL 702 5 LT - CX C/12 UND BELLOBELLA UND 500 71,78 35.890,00 
5 ÁLCOOL EM GEL 702 500 ML - CX C/12 UND BELLOBELLA UND 3000 11,16 33.480,00 
6 ALCOOL EM GEL 702 60ML BELLOBELLA UND 3000 5,89 17.670,00 
7 ALCOOL LIQUIDO 462 1 LT - CX C/12UND BELLOBELLA UND 1500 10,15 15.225,00 
8 ALCOOL LIQUIDO 702 5 LT - CX C/12UND BELLOBELLA UND 500 56,02 28.010,00 
9 ALCOOI. LIQUIDO 70° 11,T - CX C/12UND BELLOBELLA UND 6000 12,99 77.940,00 

10 AMACIANTE CONCENTRADO 500ML DOWNY UND 600 16,37 9.822,00 
11 AMACIANTE DILUIDO 05 LITROS URCA UND 600 30,64 18.384,00 
12 AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT - PCT C/10 

UND 
NOBRE PCT 200 80,62 16.124,00 

13 AVENTAL DE CORVIM C/ VIES FLABOM UND 1000 16,78 16.780,00 
14 BALDE DIVISOR DE AGUAS 20I,T NOBRE UND 20 392,88 7.857,60 
15 BALDE DUPLO 34LT NOBRE UND 10 755,86 7.558,60 
16 BACIA PLASTICA 07LT MERCONPLAS UND 1000 7,64 7.640,00 
17 BACIA PLASTICA iour MERCONPLAS UND 1000 14,14 14.140,00 
18 BACIA PLÁSTICA 501,T MERCONPLAS UND 250 39,24 9.810,00 
19 BACIA PLÁSTICA 8OLT MERCONPLAS UND 250 48,34 12.085,00 
20 BALDE COM TAMPA 21LT MERCONPLAS UND 250 23,07 5.767,50 
21 BALDE DE PLASTICO 14,8LT MERCONPLAS UND 500 19,30 9.650,00 
22 BALDE DE PLÁSTICO 20,5LT MERCONPLAS UND 500 25,04 12.520,00 
23 BALDE DE PLASTICO 4,9I,T MERCONPLAS UND 500 6,44 3.220,00 
24 BALDE DE PLÁSTICO 8,91,T MERCONPLAS UND 500 8,88 4.440,00 
25 BALDE RETRATIL 101,T NOBRE UND 100 51,70 5.170,00 
26 CADEIRA PLASTICA COM BRACOS MERCONPLAS UND 500 78,68 39.340,00 
27 CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL MERCONPLAS UND 240 34,59 8.301,60 
28 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO MERCONPLAS UND 500 81,65 40.825,00 
29 CAIXA PARA VERDURA 421,T MERCONPLAS UND 100 55,50 5.550,00 
30 CARRO FUNCIONAL BOLSA DE 9OLT NOBRE UND 10 1.043,93 10.439,30 
31 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML - CX C/ 12 UND POLYI,AR 

START 
UND 1200 7,78 9.336,00 

32 CESTO C/ TAMPA 200LT MERCONPLAS UND 200 203,62 40.724,00 
33 CESTO C/ TAMPA 3OLT MERCONPLAS UND 200 32,67 6.534,00 
34 CESTO C/ TAMPA 6OLT MERCONPLAS UND 200 47,52 9.504,00 
35 CESTO C/ TAMPA BASCULIIANTE 6OLT MERCONPLAS UND 200 54,55 10.910,00 
36 CESTO TELADO C/ TAMPA 3OLT MERCONPLAS UND 500 35,24 17.620,00 
37 CESTO TEI,ADO C/'fAMPA 6OLT MERCONPLAS UND 500 43,70 21.850,00 
38 COADOR DE PANO PARA CAFÉ CICLEY UND 200 13,71 2.742,00 
39 COLETOR P/ COPOS DE ÁGUA PREMISSE UND 100 64,63 6.463,00 
40 COLETOR P/ COPOS DE CAFÉ PREMISSE UND 100 64,63 6.463,00 
41 COLHER REFEIÇÃO BCA_LCRISTAL - PCT C/50 REPLAST PCT 1000 _ 5,14 5.140,00 
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UND 
42 COLHER SOBREMESA BCA CRISTAL - PCT C/50 

UND 
REPLAST PCT 1000 3,51 3.510,00 

43 LIXEIRA P/ COLETA SELETIVA 6OLT - KIT C/04 
PEÇAS 

LAR 
PLÁSTICOS 

KIT 30 1.261,97 37.859,10 

44 CONJUNTO PARA LIMPEZA AMARELO COM 06 
PEÇAS 

BRALIMPIA UND 20 886,25 17.725,00 

45 COLETORA P/ LIXO 1100LT NOBRE UND 4 4.175,27 16.701,08 
46 CONTAINER LIXEIRA MODELO GARI 240 L NOBRE UND 20 501,41 10.028,20 
47 CONTEINER 120L COM RODAS NOBRE UND 20 365,27 7.305,40 
48 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 300 ML - CX C/ 

2000 UNDADES 
REPLAST CX 70 273,86 19.170,20 

49 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 700 ML - CX C/ 
500 UNDADES 

REPLAST CX 70 280,92 19.664,40 

50 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 150 ML - 
CX C/ 2.500 UNDADES 

REPLAST CX 70 178,27 12.478,90 

51 COPO DESCARTÁVEL PARÁ ÁGUA DE 180 ML- 
CX C/ 2.500 UNDADES 

REPLAST CX 300 209,53 62.859,00 

52 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 200ML - CX 
C/ 2.500 UNIDADES 

REPLAST CX 80 226,41 18.112,80 

53 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 250ML - CX 
C/ 2.500 UNIDADES 

REPLAST CX 80 233,97 18.717,60 

54 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50ML -CX 
C/ 5.000 UNIDADES 

REPLAST CX 300 207,12 62.136,00 

55 CREME DENTAL 90 GRAMAS SORRISO UND 2500 7,84 19.600,00 
56 DESENGORDURANTE MULTIUSO 500MI, NOBRE UND 600 4,50 2.700,00 
57 DESENTUPIDOR DE PIA V. 

PAULISTINHA 
UND 100 4,95 495,00 

58 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO V. 
PAULISTINHA 

UND 100 14,29 1.429,00 

59 DESIFETANTE 01 I,T- CX C/12 UND ECONOMICO CX 1500 66,17 99.255,00 
60 DESINFETANTE PINHO 500 ML - CAIXA COM 12 

UNIDADES 
URCA UND 3000 4,84 14.520,00 

61 DESINFETANTE/DESINCRUSTANTE SANITARIO 
500ML 

NOBRE UND 600 20,86 12.516,00 

62 DESODORIZADOR DE AR FRASCO COM 400ML. ULTRA FRESH UND 1200 20,10 24.120,00 
63 DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 

UNIDADES DE 500 ML CADA 
ECONOMICO CX 1000 67,73 67.730,00 

64 DISPENSER PARA ALCOOL GEL OU SABONETE 
LIQUIDO 

NOBRE UND 50 50,74 2.537,00 

65 ESCOVA DE DENTE ADULTO CONDOR UND 3000 3,95 11.850,00 
66 ESCOVA DE DENTE INFANTIL CONDOR UND 3000 3,95 11.850,00 
67 ESCOVA DE UNHA PEQUENA CONDOR UND 3000 4,75 14.250,00 
68 ESCOVA OVAL DE LAVAR ROUPA MULTIUSO 

MADEIRA. 
CONDOR UND 500 3,31 1.655,00 

69 ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE PRIMAVERA UND 500 17,82 8.910,00 
70 ESCOVA SANITARIA SEM SUPORTE PRIMAVERA UND 500 10,40 5.200,00 
71 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO VIP PAPEIS UND 15000 0,77 11.550,00 
72 FACA REFEIÇÃO BCA/CRISTAL - PCT C/50 UND REPLAST PCT 500 4,44 2.220,00 
73 FILME PVC 28CMX15 MT - PCT C/ 01 BOBINA ULTRAPLAST PCT 500 3,80 1.900,00 
74 FILME PVC 28CMX30 MT - pa y01 BOBINA ULTRAPLAST PCT 500 5,63 2.815,00 
75 FILME PVC 38CMX300 MT - PCT C/01 BOBINA ULTRAPLAST PCT 500 18,78 9.390,00 
76 FLANELA 28 X 38 CM. ITATEX UND 7000 3,76 26.320,00 
77 FLANELA 38 X 58 CM. ITATEX UND 7000 6,33 44.310,00 
78 FÓSFORO PCT C/ 10 UND C/ 40 PALITOS CADA FIAT LUX PCT 400 9,22 3.688,00 
79 GARFO REFEIÇAO BCO/CRISTAL - PCT C/50 UND REPLAST PCT 500 4,81 2.405,00 
80 GARFO SOBREMESA BCO/CRISTAL - PCT C/50 

UND 
REPLAST PCT 500 3,65 1.825,00 
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81 GARRAFA TERMICA 1 LT INVICTA UND 250 40,07 10.017,50 
82 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 

20X22CM - PCT C/50 UND 
VIP PAPEIS PCT 2500 3,91 9.775,00 

83 INSETICIDA AEROSOL 360ML BAYGON UND 1200 21,67 26.004,00 
84 KIT MERENDA ESCOLAR (COPO, COLHER E 

PRATO) 
MERCONPLAS UND 3000 11,27 33.810,00 

85 LA DE AÇO 60G - PCT C/08 UND BOMBRIL PCT 3000 4,49 13.470,00 
86 LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND ECONOMICO CX 250 70,37 17.592,50 
87 LIMPA VIDRO 500ML CX C/ 12 UNID ECONOMICO UND 600 18,36 11.016,00 
88 LIMPADOR MULTIUSO CLÁSSICO 500 ML - CX C/ 

24 UND 
ECONOMICO UND 1200 6,60 7.920,00 

89 LIMPADOR P/ PISOS osur NOBRE UND 250 53,17 13.292,50 
90 LIXEIRA C/ PEDAL QUADRADA 14LT MERCONPLAS UND 500 39,68 19.840,00 
91 LIXEIRA INOX 05LT C/ PEDAL DCASA UND 100 176,22 17.622,00 
92 LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 85LT NOBRE UND 20 416,00 8.320,00 
93 LIXEIRA TELADA 05LT MERCONPLAS UND 1000 4,33 4.330,00 
94 LIXEIRA TELADA 08LT MERCONPLAS UND 1000 6,41 6.410,00 
95 LUSTRA MOVEL 200 ML PARA MADEIRA PEROBA UND 600 7,63 4.578,00 
96 LUVA DE LATEX TAMANHO G NOBRE PAR 1500 6,96 10.440,00 
97 LUVAS DE LATEX TAMANHO M NOBRE PAR 1500 6,96 10.440,00 
98 LUVAS DE LATEX TAMANII0 P NOBRE PAR 1500 6,97 10.455,00 
99 LUVA PLÁSTICA DESCARTAVEL - PCT C/100 

UND 
NOBRE PCT 2000 3,38 6.760,00 

100 MESA DE PLASTICO TRAMONTINA UND 500 185,33 92.665,00 
101 MESA DE PLASTICO INFANTIL MERCONPLAS UND 100 75,33 7.533,00 
102 MEXEDOR DE CAFÉ BCO/CRISTAL - PCT C/500 

MEXEDORES 
REPLAST PCT 200 7,67 1.534,00 

103 MEXEDOR DRINK BCO/ CRISTAL - PCT C/250 
MEXEDORES 

REPLAST PCT 200 6,51 1.302,00 

104 MOP DE TORÇÃO TAM 1,20MT NOBRE UND 200 61,14 12.228,00 
105 NAFTALINA EM BOLAS - PCT C/30G DETERLIMP PCT 200 5,39 1.078,00 
106 PA PLÁSTICA P LIXO 2,5X21,5X21,5 MERCONPLAS UND 1000 2,82 2.820,00 
107 PALITO DENTAL C/ 100 UNIDADES FIAT LUX UND 1000 4,30 4.300,00 
108 PANO DE CHÃO 41X68 ITATEX UND 7000 10,30 72.100,00 
109 PANO DE CHÃO 50X70 ITATEX UND 3000 15,41 46.230,00 
110 PANO DE MICROFIBRA 20X20 (PACOTE C/ 

2UNID.) 
NOBRE PCT 1000 7,33 7.330,00 

111 PANO DE MICROFIBRA 30X30 (PACOTE C/ 
2UNID.) 

NOBRE PCT 1000 11,22 11.220,00 

112 PANO DE MICROFIBRA 40X40 (PACOTE C/ 
2UNID.) 

NOBRE PCT 1000 18,26 18.260,00 

113 PANO DE MICROFIBRA 40X60 (PACOTE C/ 
2UNID.) 

NOBRE PCT 500 23,05 11.525,00 

114 PANO DE MICROFIBRA 60X80 (PACOTE C/ 
2UNID.) 

NOBRE PCT 250 48,99 12.247,50 

115 PANO DE PRATO 40X70CM ITATEX UND 7000 5,64 39.480,00 
116 PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 20 METROS FOLHA 

DUPLA PCT C/ 18 UND 
NEVE PCT 1000 48,04 48.040,00 

117 PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 30 METROS FOLHA 
SIMPLES - PCT C/ 04 ROLOS DE 10CM X 30MT 

NOVELLE PCT 15000 5,81 87.150,00 

118 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20CM 
X21CM - PCT CONTENDO 1000 FOLHAS 

NOVELLE PCT 1000 18,97 18.970,00 

119 PAPEL TOALHA MULTIUSO COM 50 TOALHAS 
COM 2 UNIDADES 19CMX21,5CM PACOTE COM 2 
UNIDADES 

VIP PAPEIS PCT 500 10,77 5.385,00 

120 PEDRA SANITARIA 25G NAFT PLUS UND 5000 2,88 14.400,00 
121 PLACA SINALIZADORA PISO 

ESCORREGADIO/MOLHADO 
NOBRE UND 200 52,36 10.472,00 
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122 PRATO FUNDO BRANCO PS 12CM - PCT C/10 
UND 

REPLAST PCT 200 1,41 282,00 

123 PRATO FUNDO BRANCO PS 15CM - PCT C/10 
UND 

REPLAST PCT 200 2,17 434,00 

124 PRATO FUNDO BRANCO PS 18CM - PCT C/10 
UND 

REPLAST PCT 200 3,06 612,00 

125 PRATO FUNDO BRANCO PS 21CM - PCT C/10 
UND 

REPLAST PCT 200 4,99 998,00 

126 PRATO RASO BRANCO PS I5CM - PCT C/10 UND REPLAST PCT 200 2,74 548,00 
127 PRATO RASO BRANCO PS 18CM - PCT C/10 UND REPLAST PCT 200 2,86 572,00 
128 PRATO RASO BRANCO PS 21CM - PCT C/10 UND REPLAST PCT 200 4,64 928,00 
129 PRATO RASO BRANCO PS 23CM - PCT C/10 UND REPLAST PCT 200 5,01 1.002,00 
130 PROPE DESCARTAVEL 20G - PCT C/100 UND NOBRE PCT 1000 37,66 37.660,00 
131 RODO MAGICO 38CM C/ REFIL DE MICROFIBRA 

LAVAVEL E CABO DESMONTAVEI. 
NOBRE UND 300 128,00 38.400,00 

132 RODO DE BORRACHA C/CABO 30CM V. 
PAULISTINHA 

UND 2500 7,18 17.950,00 

133 RODO DE BORRACHA DE 40CM V. 
PAULISTINFIA 

UND 2500 7,42 18.550,00 

134 SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 
50 BARRAS 

ECONOMICO CX 500 183,23 91.615,00 

135 SABÃO DE BARRA DE COCO 200G - CAIXA COM 
50 BARRAS 

ECONOMICO CX 200 189,40 37.880,00 

136 SABÃO EM PÓ 400 GRAMAS - CAIXA COM 20 
UNIDADES 

ECONOMICO CX 1500 120,97 181.455,00 

137 SABONETE 90G LUX UND 1000 4,29 4.290,00 
138 SABONETE LIQUIDO OlLT BELLOBELLA UND 500 17,23 8.615,00 
139 SABONETE LIQUIDO 5 LT BELLOBELLA UND 500 36,72 18.360,00 
140 SABONETE LIQUIDO 500MI. BELLOBELLA UND 500 10,83 5.415,00 
141 SACO P/ LIXO 100 LT PRETO ( 75X95X0,3) - 

FARDO C/1000 SACOLAS 
ULTRAPLAST FD 250 635,29 158.822,50 

142 SACO P/ LIXO 15LT PRETO (40X49X1,3) - FARDO 
C/1000 SACOLAS 

ULTRAPLAST FD 250 80,50 20.125,00 

143 SACO P/ LIXO 200 ur PRETO ( 85X100X0,3) - 
FARDO C/1000 SACOLAS 

ULTRAPLAST FD 250 745,90 186.475,00 

144 SACO P/ LIXO 30 LT AZ/PT ( 55X67X1,4) - 
FARDO C/1000 SACOLAS 

ULTRAPLAST FD 250 149,93 37.482,50 

145 SACO P/ LIXO 50 LT AZ/PT (62X70X0,2) - FARDO 
C/ 1000 SACOLAS 

ULTRAPLAST FD 250 252,70 63.175,00 

146 SACOLA NO KG ULTRAPLAST KG 1500 37,76 56.640,00 
147 SACOLA PLASTICA G 45X60X1,7 BCA - PCT 

C/1000 SACOLAS 
ULTRAPLAST PCT 100 116,14 11.614,00 

148 SACOLA PLASTICA GG 59X74X1,8 BCA - PCT 
C/500 SACOLAS 

ULTRAPLAST PCT 100 206,73 20.673,00 

149 SACOLA PLASTICA M 38X48X1,6 BCA - PCT 
C/1000 SACOLAS 

ULTRAPLAST PCT 100 75,70 7.570,00 

150 SODA CAUSTICA 500G SATURNO UND 600 24,02 14.412,00 
151 SUPORTE P/ COPO DESCARTÁVEL 180ML MULTICOPO UND 100 68,81 6.881,00 
152 SUPORTE P/ COPO DESCARTÁVEL 50ML MULTICOPO UND 100 58,07 5.807,00 
153 TACHO COM TAMPA 32LT MERCONPLAS UND 500 36,88 18.440,00 
154 TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA BANHEIRO 

PVC 1200X802 
FLABOM UND 125 59,18 7.397,50 

155 TAPETE DE BANHEIRO MICROFIBRA 567 X 372 FLABOM UND 125 52,03 6.503,75 
156 TAPETE DE PORTA DE ENTRADA - (80 X 80 CM) FLABOM UND 100 61,63 6.163,00 
157 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO -(40X60 

CM) 
FLABOM UND 500 21,27 10.635,00 

158 TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT SANFONADA - CX 
C/50 UND 

NOBRE CX 1000 15,43 15.430,00 
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159 VASSOURA DE PALHA ARTESANAL UND 5000 2,17 10.850,00 
160 VASSOURA DE PELO C/ CABO 30CM V. UND 1000 13,59 13.590,00 

PAULISTINHA 
161 VASSOURA DE PÊLO C/ CABO 40 CM V. UND 1000 14,90 14.900,00 

PAULISTINHA 
162 VASSOURA DE PIAÇAVA N° 5 CABO DE 120 CM V. UND 1500 11,92 17.880,00 

PAULISTINHA 
163 VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE BRUBULAR UND 1000 11,74 11.740,00 
164 VASSOURA TAMANHO MÉDIO 21 CM C/ CABO BRUBULAR UND 1000 14,83 14.830,00 
165 VASSOURÃO DE GARI 60 CM BRUBULAR UND 1000 39,70 39.700,00 

*os quantitativos expostos nesta planilha são meramente estimativos, cabendo a administração pública 
do Município de 'Santa Quitéria/Ma a decisão de contratar num todo, em parte ou até mesmo não 

contratar os itens aqui especificados 

DO OBJETO: Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por item, 
que tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de material 
de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
'Santa Quitéria/Ma 
Visa atender a demanda da Administração para fornecimento de material 

OBJETIVO: de limpeza, para os alunos da rede municipal de ensino, melhorando assim 
a qualidade do atendimento. 

RECURSO 
FINANCEIRO 

Recurso Próprios e Federal 

Dotação Orçamentária: 

DOTAÇÃO 
Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação 

ORÇAMENTÁRIA orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato 
ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 72, §22 do Decreto Federal n° 
7.892/2013 e alterações. 

PRAZO E CONDIÇÕES DE 
Inicio: Conforme Ordem de fornecimento O prazo para fornecimento dos 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
produtos desta licitação será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 
seguinte da assinatura da respectiva ORDEM DE FORNECIMENTO, 
podendo ser prorrogado de acordo com o estabelecido no art. 57, inciso II, 
da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações 

VIGÊNCIA DO A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá 
CONTRATO vigência de 12 (doze) meses. 

ADJUDICAÇÃO POR ITEM 
LOCAL DE 
ENTREGA 

Sede da Prefeitura Municipal de ' Santa Quitéria/Ma. 

UNIDADE FISCALIZADORA Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal. 

t7. ario'ivluiricipai le Finanças 
CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO 
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ES. 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 061/2022 

ANEXO II 
M•r .:Ibie LARAÇ ÃO DE ENQUADRAMENTO MWEIr 

Ilmo. Sr°. 
Pregoeiro e demais membros da CPL 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2061/2022 

Prezados Senhores, 

(nome da empresa) , CNPJ n° sediada em 
(endereço completo)  , por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

  portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° 
requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se 
enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 ( ), de de 2022. 

(nome, cargo e assinatura do representante legal da proponente, 
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 061/2022 

ANEXO III 
DetARAÇÃO,;DEINEXISTÊNCIÀ;DLIMI'ÉDÕr 

Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da CPL 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 061/2022 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa  (nome da 
empresa) , CNPJ n° , DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2°, do art. 32, da 
Lei n° 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua 
habilitação na licitação em epígrafe. 

 ( ), de de 2022. 

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente, 
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 061/2022 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTQD9 EDITALWagiff,3-2dr,

Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da CPL 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°061/2022 

Prezados Senhores, 

 (nome da empresa) , CNPJ n° sediada em  (endereço 
completo) , por intermédio de seu representante legal Sr(a)  , portador(a) da 
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, que tem pleno conhecimento 
do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, 
os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o 
presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por 
fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de 
recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 ( ), de de 2022. 

(nome, cargo, c assinatura do representante legal da proponente, 
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 061/2022 

ANEXO V 

Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da CPL 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9061/2022 

Prezados Senhores, 

(nome da empresa) , CNPJ n2   sediada em 
(endereço completo)  por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

  portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido 
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (oito) anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 ( ), de de 2022. 

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente, 
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 061/2022 

ANEXO VI 

-DECLARAÇÀO,DE-yERAGIDADEWn't,,, 

Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da CPL 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2061/2022 

Prezados Senhores, 

(nome da empresa) , CNPJ n2 sediada em 
(endereço completo) , por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

  portador(a) da Carteira de Identidade n°   e do CPF n° 
DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme 
parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019. 

 ( ), de de 2022. 

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente, 
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

CNPJ: 06.232.615/0001-20 

02.2a /-7422

EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO VII 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9. 

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União 
ou do Estado do Maranhão ou do município de Santa Quitéria do Maranhão/MA 

Pelo presente instrumento, o Município de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, Estado do 
Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na 
  inscrita no CNPJ sob o n2.  
representado neste ato pelo gestor responsável  , RESOLVE, registrar os preços da empresa 
 , inscrita no CNPJ sob o n2.  com sede na  
CEP: cidade  , representada pelo   nas quantidades 
estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada 
por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de 
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n2. 8.666/93, Lei n2. 10.520/2002, 
Decreto n2 10.024/19, Lei Complementar n2. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

1. DO ODIETO-... . 

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura fornecimento de material de 
limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, 
conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos. 

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, 
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

2. ADESÃO DÉDI2OÃOS Ar 

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, 
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa 
consulta ao órgão gerenciador. 

2.2 - Os órgãos e entidades 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 
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 
classificação. 

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e 
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ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que 
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente 

..GERÊNCIA DA PREENTE' ERE., 

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma. 

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial 
do Estado/MA. 

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração; 

'"WWW 

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços registrados nesta Ata encontram-se indicados na 
tabela abaixo: 

EMPRESA DESCRIÇÃO DO 
ITEM 

MARCA. UND QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

5. ,DA ENTI?OaPr " 

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma 
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente. 

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento 
de compras da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma. 

6.. Os. OBRIGAÇÕES DA ONTRATA  'Mr51:frfW" Iner -

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com 
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento 
das condições estabelecidas. 

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade; 

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste 
edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições aqui estabelecidas; 

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência; 
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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

CNPJ: 06.232.615/0001-20 

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes; 

6.9 - Executar os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada; 

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata. 

, 
Gft. 

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados; 

W-

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 
solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital; 

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o 
recebimento do objeto; 

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação 
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária; 

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado. 

0. D9 PAGAMENTO ttr4 

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela 
Secretaria responsável; 

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, 
de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço. 

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o 
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas. 

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem 
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring"; 
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8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidades do Contratado. 

9. pa:04JUSTAME~Dg PREÇOS 

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de 
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele 
vigente no mercado à época do registro; 

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao 
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la. 

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, 
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, 
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores 
à média daqueles apurados pela Prefeitura. 

io. DO CANCELAMENTO DA ATApg:RE.GISTRQ.AgnEços 

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações; 

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de 
Preços; 

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro 
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste 
registro; 

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

O descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima. 

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a 
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
última publicação. 

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela 
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital. 

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas 
ao fornecimento do item. 
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10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente 
a condição contratual infringida. 

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses: 

a) Por decurso de prazo de validade; 

11. DOSPRE0':"' "MT-W:411,w 
11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de 
Preços. 

12 DAS PENALIDADES 

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à 
contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de 
Empenho, na forma seguinte: 

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento); 

b) a partir do 62 (sexto) até o limite do 102 (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do 112 (décimo primeiro) dia de atraso. 

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial do objeto adjudicado, o Município de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, através da Secretaria 
Municipal de Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 
10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar 
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes 
penalidades: 

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de 
Santa Quitéria do Maranhão/Ma, por prazo de até 02 (dois) anos, e, 

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal. 

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida 
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, 
se for o caso, o Município de Santa Quitéria do Maranhão/Ma solicitará o seu descredenciamento do 
Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na 
forma da lei; 

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor 
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, ser-lhe-á concedido o 
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse 
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prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que 
seja inscrita na divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da 
multa; 

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Santa Quitéria do Maranhão/Ma. 

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor será descontado dos 
créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem suficientes, o 
valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do 
Município; 

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente 
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

13.DOS PEIVAIS.gr'"nj:bjk-,a14,51 ,m4,2;2„, , A TE " Mija& 
13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente 
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

.1 Étar: ' UTLY5,V1154:~knaWKICAN " ~ 

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à 
conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás 
quais serão clencadas em momento oportuno: 

É:Wits"bgpátIOEskikdir 

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão 
Eletrônico ISRP n°. 061/2022 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas. 

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação 
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura. 

16. DO FORO kr -42;e2MY"ft£ 

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, Estado 
do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive 
os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 
8.666/93. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA MA,   de de 2022. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 061/2022 

ANEXO VIII 

CONTRATO PE SRP /2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NP -CPL 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, ESTADO DO 
MARANHÃO EA EMPRESA (...). 

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO/MA, situada à  , Santa Quitéria do Maranhão/Ma, inscrita no CNP) sob o n° 
 , neste ato representada pelo prefeito municipal, Sr.  , portador do Cédula 
de Identidade ri";-)   e do CPF n° , a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa 
 , situada na   inscrita no CNPJ sob o n2  , neste ato representada 
pelo  , Sr.  , portador da Cédula de Identidade n°   e do CPF 
 , a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Decreto n° 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
Lei n° 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO: 
1.1. Fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Santa Quitéria do Maranhão/Ma. 

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n° 061/2022 e 
rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 10.520/02, Decreto n° 10.024/19 e subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito 
público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato. 

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL: 
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de 
(...), conforme descrição dos produtos abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UN QTDE V.UNIT V TOTAL 

01 

02 

03 

04 

(Tabela Ilustrativa) 

Cláusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados 
no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem 
necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente: 
DOTAÇÃO: 
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Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será 
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7°, §2° do Decreto 
Federal n° 7.892/2013 e alterações. 

Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA: 
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo 
de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem 
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os 
produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis, 

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta. 

6.3.0s produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 
09:00h (dez horas) às 12:00h (doze horas). 

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de 
que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, 
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior 
a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada 
pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante 
apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de 
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em 
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das 
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular 
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1. 

7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento. 

Cláusula Oitava- DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: 
8.1.0correndo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a 
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n° 8.666/93, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do contratado. 

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos 
produtos recebidos. 

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10.1.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da 
Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
10.2.Constituem obrigações da Contratada: 

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente 
contrato; 

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na 
Clausula I - DO OBJETO e Anexo I; 

III)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento 
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de 
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino. 
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IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento 
das obrigações decorrentes deste Contrato; 

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato; 
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram; 
VII)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do 

prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 
respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob 
pena de não serem considerados; 

VIII)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente contrato; 

IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos 
produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a 
dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados; 

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que 
porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros. 

10.3.Constituem obrigações da Contratante: 
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato; 
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento; 
Ill)designar servidor para acompanhara execução deste Contrato; 
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

Contrato. 

Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de 
protocolo. 

11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos. 

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de 
interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei n2 8.666/93 e suas 
alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei. 

Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo iniclôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 
com a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a pena. 

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de 
licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações 
legais. 

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades: 
13.3.1. Advertência; 
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (:rinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), 

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as 
condições pactuadas; 
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13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso 
no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura. 

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa 

das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de 
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou 
caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente 
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os 
itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar 
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, 
em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis. 

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste Edital. 

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura 
Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma. 

Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS: 
14.1.0s casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 10.520/02, Decreto n° 5.450/05e subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de 
direito. 

Cláusula Décima Quinta - DO FORO: 
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, Estado do Maranhão, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso 
em 03 (três) vias de igual teor. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA(MA),   de de 2022. 

Contratante 

Contratada 
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WIUYIST— 'COLME Nate •PI:OW r —r 

Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico SRP n2 061/2022, possui 34 (trinta e 
quatro) páginas. 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA, 
Estado do Maranhão, em de 27 de outubro de 2022. 

Arl-tau 

rego 
a 

mcipal 
ta dos Santos. 

Secretário Muni ipal de Finanças 
CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO 
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4 SÃO LUíS-MA, TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2022 

PASSARELAS DA PONTE DO 
SÃO FRANCISCO VÃO SER 

INTERDITADAS PARÁ REFORMS 
Na cidade de São Luis, 

equipes da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura (Sin-
fra) estiveram na Ponte José 
Sarney, conhecida popular-
mente como Ponte do São 
Francisco, neste domingo (6). 

A ponte liga o bairro do 
São Francisco ao Centro da 
(peitai maranhense, Logo 
após a realização de uma 

k• toria no local, foi feito 
interdição parcial. 
pesar disso, na manhã 

desta segunda-feira (7), o lo-
cal já foi liberado para o trân-
sito de veículos em ambos os 
sentidos. Segundo especia-
listas que periciaram a área, 
não houve necessidade de 
interditar a via de rodagem. 

Especialista oro Es-
truturas, Eduardo Aguiar, 
explicou a condução das 
ações. Realizamos uma ava-
liação inicial da estrutura e, 
agora, os ensaios, para que 
possamos fundamentar o 
parecer e trabalhar um pro-

APENASAS FAIXAS DE TRaNSITO SERÃO LIBERADAS SOBRE A PONTE 

jeto de recuperação dessa 
estrutura. Vamos solicitar a 
intervenção das passarelas, 
onde há um risco pontual de 
problemas. Em relação à via 
de rodagem dos velculos, 
não há necessidade de ser 
interditada", disse. 

Sobre os serviços que 
serão executados, ele infor-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN-
TA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO - PE 05912022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Conezia do Mara-
nhão. Estudado Maranhão, toma público, para conhecimento dos interessados 
que fará realizar, sob a égide da lei n.°10.520102. Decreto n.°10.024/19 e adi-
sdisiamente as disposições da Lei e 8.668193 e sues alterações posteriores, 
rici:açãD na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por global, que 
tern por objeto confutação de empresa para execução dos serviços de recai 
peração de estradas vicinais na municiai° de Santa Matéria do Maranhão-Ma 

ii atem:Emento da Prefeitura municipeà de Santa Quitaria do Maranháálna, 
RSO: CEF-CAIXA EC(SOLMICA EDERAL. PROPOSTA-. 055194/2021 

:ame se realizará sódio 21de novembro de 2022. às 08:00 horas (horário 
de Brasilia), através do uso de recursos da tecnologia da informação, sie 
httpslivAincomprastooam.br. sendo presidida peto Pregoelo desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, n° 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão- Na. O edital 
e seus anexos encontram-se disponiveis na página web do Portal compras-
te - endereço https://vroccomprasbncorn.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesma endereço elou peto telefone '98) 3194-7701. das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 27 DE OUTUBRO DE 2022 
Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN-
TA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 060/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria da Mara-
nhão. Estado do Maranhão, toma pudim. para conhecimento dos interessados 
que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520102. Decreto n.° 10.024/19 e 
subsidianamente as disposições da lei n.° 8.6E6/93 e suas alterações poste-
dores, licitação na modalidade Pregão Eletrénico para Reg stro de Preço do 
tipo menor preço par item que tem por objeto contratação de empresa para 
futuro fornecimento de material de expediente para atendimento da Prefeitura 
municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 21 
de membro de 2022. ás 10:00 horas (horário de Brasba), através da uso de 
recursos da tecnologia da informação, silo httpslAviviv.compresbicombr, sen. 
do presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Mateira. n°45. Centro, 
Santa adrede do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis na página web do Portal comprasbr - endereço https://sinvacoompmsbr. 
com br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço erou pelo telefone (' 
98)3194-7701, das 08:00 as 120115s. 

SANTA OUITÉRIA DO MARANHÂO-MA, 27 DE OUTUBRO DE 2022 
Amaury Pablo Costa das Santos. 
Pregoeiro Muniápal. 

mou que haverá definição 
após análise do relatório da 
avaliação. 

A ponte, que recebe 
grande fluxo de carros, ciclis-
tas e pedestres diariamente, 
foi interditada para receber 
reparos na infraestrutura no 
trecho da cabeceira e nas 
passarelas. 

RUbttCa: 

Ernail: extraredacao@gmai9ço 

O objetivo foi realizar 
vistoria no local e definir 
um cronograma de ações a 
serem executadas na estru-
tura. Engenheiros projetistas 
fizeram análise técnica no 
local para compor relatório 
que servirá à elaboração 
do projeto de recuperação 
estrutural. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN-
TA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO- SRP 06112022. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeaura Municipal de Santa Quitéria do Mara-

nhão, Estado do Maranhão, toma públik, para conhecimento dos interessados 
que fará mbar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02. Decreto n.° 10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666193 e suas alterações poste-
riores, licitação na modaklade Pregão Eletrónios para Registro de Preço do tipo 
menor preço por tem que teto por objeto contratação de empresa para futuro 
fornecimento de material de limpeza pua atendimento da Prefeitura municipal 
de Santa Ouitéria do Maranhão/Ma, o certame se matizara no dia 21 de novem-
bro de 2022, às 14:00 horas (horário de Brasitia), através do uso de recursos da 
tecnologia da intonação, site https://iwnv.compraskoorn.br. sendo presidida 
pelo Pregoeiro desh Prefeitura Muricnal, na solado Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n° 45, Centro, Santa Quitéria 
do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontrarnde dispaniveis na página 
web do Portal compraste - endereço https:fisanwecomprasbccom br. Esclare-
cimentos adicionais no mesma endereço elou pelo telefone (' 95) 3194-7701, 
das 08,80 as 12:00hs. 

SANTA QUITEM DO MARMHA.0-MA. 27 DE OUTUBRO DE 2022 
Maury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN-
TA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 062/2022. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quiténa do Mara-

nhão, Estado do Maranhão, Soma púbba, para conhecimento desinteressados 
que fará realizar, soba égide da Lei n.° 10.520102. Decreto 10.024/19 e 
siksidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, [citação na modabdade Pregão Eletrônico para Registro de Preço 6o tipo 
me= preço por lote que tem por objeto contrafação de empresa para execu-
ção dos serviços de sandização e dedetização para atendimento da Prefeitura 
munic:pal de Santa Quitaria do Maranbão/Ma. o certame se realizará no dia 22 
de novembro de 2022, ás 08:00 horas (horário de Brasika), através do exorte 
recursos da tecnologia da intonação, site htlps:fibwiwkamprasbccom.br, xcix-
do presidida peio Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Ao Cel. Francisco Moreira. n°45, Centro. 
Santa Quitaria do Maranhão- Ma. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis na página web do Portal comprasbr - endereço https://wmacomprasbr. 
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elos pelo telefone (• 
98)3194-7701, das 08:00 as 12:0Chs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANI4.0-MA, 27 DE OUTUBRO DE 2022 
Amaury Pado Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE-MA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N° 022J2022-CPL/PMLV 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE, com sede 
na Av. Ver. Osmar Rodrigues Lima, ri' 1002, Centro, Lago 
Verde, Estado do Maranhão, torna público que, fará 
realizar às 14:00h (quatorze horas) do dia 21 de 
novembro de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, tendo 
por objeto O registro de preço para prestação dos 
serviços de telecomunicação para prover acesso 
dedicado a Internet para as secretarias do município de 
Lago Verde. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos 
sites: vAvw.licitalagoverde.com.br e 
www.lagoverde.ma.gov.britransparencia. 
Esclarecimentos adicionais através e-mail: 
pm1v.opl@hotmail.com. Lago Verde - MA, 03 de 
novembro de 2022. Fabio Alves da Silva. 
Pregoeiro/CPLIPMLV 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N° 02312022-CPLIPMLV 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE, com sede 
na Av. Ver. Osmar Rodrigues Lima, ri' 1002, Centro, Lago 
Verde, Estado do Maranhão, torna público que, fará 
realizar às 09:00h (nove horas) do dia 22 de novembro de 
2022, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto O 
registro de preço para contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de Locação 
de Maquinas Pesadas, para atender a prefeitura de Lago 
Verde. O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos 
sltes: www.lieltalagoverde.com.br e 
www.lagoverde.ma.gov.britransparencia. 
Esclarecimentos adicionais através e-mail: 
pm1v.cplêhotmalLeom. Lago Verde - MA, 03 de 
novembro de 2022. Fabio Alves da Silva. 
ProgoeirofCPL/PMLV 

WANDERSON PEREIRA MATOS 
COMUNICADO - WANDERSON PEREIRA MATOS SERVIÇOS 
EIRELI, toma público que requereu a Secretaria Municipal do Am-
biente -SEMAM, na data 27110/2022 a LICENÇA imunização em 
controle de pragas urbanas, empresa localizada à Av. General Arthur 
Carvalho, 125, Boa Vista do Turú São José de Ribamar-MA, conforme 
processo SEM,AM rf processo 961122. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN-
TA QUITEM DO MARANHÃO 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 063/2022. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Mvnicipal de Santa Quitéria do Mara-

nhão. Estado do Maranhão. toma público, para conhecimento dos interessados 
que fará malhar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02. Decreto n.° 10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da lei n.° 8.668,93 e suas alterações poste-
riores, licitação na modalidade Pregão Eletrónimpara Registro de Preço do tipo 
menor preço por item que tem por objeto contratação de empresa para futuro 
fornecimento de material didático pedagógico para atendimento da Prefeitura 
municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará na dia 22 
de novembro de 2322, és 10:00 horas (horário de Brasilia), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, soe https://wiencomprasbcccm.br, sen-
do presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira. n°45. Centro, 
Santa Quitaria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
niveis na página web do Portal comprasbr - endereço https:fifiwov.00mprasbr. 
com.br. Esclarecimentos adicionas no mesmo endereço abo pelo telefone (' 
98)3194-7701. das 08:00 as 12-.00hs. 

SANTA QUITÉRtA DO MARANHAO-MA, 27 DE OUTUBRO DE 2022 
Arnaury Pebb Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN-
TA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 064/2022. 

O Pregoeko Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Ouitéria do Mara-
nhão. Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessadas 
que fará realizac sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Leio.' 8.666193 e suas alterações poste-
riores, licitação na modalidade Pregão Eletrõnico para Registro de Preço do 
tipo menor preço por Iole que tem por objeto contratação de empresa para 
execução dos serviços de manutenção de computadores e impressora para 
atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do Maranhãonda, o 
certame se realizará no dia 22 de novembro de 2022, ás 14:00 horas (horário 
de Brasiba), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://vrancomprasbccom.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desla Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação. sitiada ria Av Cel. 
Francisco Moreira. n° 45. Centro, Santa Quitaria do Maranhão - Ma. O edital 
e seus anexos encontram-se disponiveis na página web do Portal compras-
br - endereço httpslAwsw.00mprasbroom tf. Esclarecimentos adicionais na 
mesmo endereço e/ou pelo telefone ('981 3194-7701, das 08:00 as 12:00ss. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 27 DE OUTUBRO DE 2022 
Arnaury Pado Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 



O DEBATE DO MARANHÃO 1 SÃO LUIS, 8 DE NOVEMBRO DE 2022 1 TERÇA - FEIRA 

O Debate 
do Maranhão 

jornalodebate.com.br 
Acesse. Compartilhe.  

ProcP,,r 
Folha:._. 
Rubrtca: 

ok; 

Geral 5 
Maranhenses levam ouro e bronze no 

karatê nos Jogos Escolares Brasileiros 
Os maranhenses TarcioJean 

Borges e Everton Lorran Bastos, 
ambos do karatê, garantiram 
um local no pódio dos Jogos 
Escolares Brasileiros (JEBs). O 
primeiro levou o ouro na série 
prata, na categoria menos63kg. 
Já o segundo, garantiu a meda-
lha de bronze na categoria mais 
63kg, na série prata. 

Os JEBs estão acontecendo 
na cidadedo Rio deJaneiro (RJ), 
no primeiro bloco de modalida-
des esportivas. Os atletas viaja-
ram com o apoio doGoverno do 
Maranhão, por meio da Secreta-
ria de Estado do Esporte e Lazer 
(Sedel),Confederação Brasileira 
Desportiva (CBD E) e Federação 

iiaranhão do Desporto Escolar 
made). 
Com uma desenvoltura aci-

ma da mediados competidores 
na edição de 2022, dos Jogos 
Escolares Brasileiros,TarcioJean 
Borges garantiu o primeiro 
lugar no pódio do karatê, após 
derrotar o alagoano Josias dos 
Santos Silva. 

"Estou muito feliz pela me-
dalha conquistada para o nosso 
estado. Agora é seguir treinan-
do para as próximas competi-
ções", afirmou o medalhista. 

Além da medalha conquis-
tada por Tardo Jean Borges, a 
equipe de karatê do Maranhão 
avançou no pódio com a con-
quista do bronze por Everton 
Lorran Batista. 

Programação 
Até o dia 15 de novembro, 

a cidade do Rio de Janeiro es-
tará sendo palco da edição dos 
JEBs,competição seletiva para o 
campeonato sul-americano dls-
putadonofinal doanono Brasil. 

O evento é realizado pela 
Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar (CBDE), em 
parceria com oGovemo Federal, 
por meio da Secretaria Especial 
do Esporte, órgão oficial do 
Ministério da Cidadania. 

Ao todo, estima-se a parti-
cipação direta de quase 8 mil 
pessoas entre árbitros, técni-
cos, delegados de quadra, co-
laboradores em geral e, claro, 
estudantes-atletasde todas as 
partes do país que contam os 
dias para o inicio das disputas. 
Um detalhe especial é a maior 
participação das meninas no 
evento, com mais de 2500 
estudantes. 

Os JEBs deste ano es-
tão sendo realizados em 18 
modalidades, são elas: bad-
minton, ginásticas artística 
e rítmica, xadrez, tênis de 
mesa, vôlei, basquete, futsal, 
handebol, judô, taekwondo, 
karatê, wrestling, vôlei de 
praia, atletismo, atletismo 
adaptado, ciclismo e natação. 
A novidade, para esta edição, 
é a inserção de modalidades 
demonstrativas como o surfe, 
skate e o break dance. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITF.RIA DO MARANHAO 
rir/ATOAIS° DE LICITAÇÃO 

/MATO PREGÃO ELETRONICO- PE 059/2021 
PPTEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 

Maranhão, Estado do Maranhão, toma público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.o 10320/02. Decreto nf: 
10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas atte-
rações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço porglobalque tem porobjetocontrataçáode empresa para execução 
dos serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Santa Qui-

la do Maranhão-Ma para atendimento da Prefeitura municipal de Santa 
itéria do Maranhão/Ma, RECURSO: CEF-CAIXA ECONOLMICA EDERAL, 
OPOSTA:055194/20210 certame se realizará no dia 21 de novembro de 

2022, ás 08:00 horas ffiorário de Brasilia), através do uso de recursos da tec-
nologia da informação,site https://www.comprasbr.combr,sendo presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal na sala da ComissãoPermanente 
de Licitação, situada na Av Cd Frandsco Moreira, n°45, Centro, Santa Quite-
ria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na 
página web do Portal comprasbr - endereço https://www.comprasbncom. 
brisdaredmentosadkionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone(' 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

PPDATSANTAQUITERIADOMARANHÃO-MA,27 DEOU11JBRODE2022 
MSS Amaury Pablo Costa dos Santos. 
ii#CAR Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
;MATO AVISO DE UCITAÇÃO 

PPATO PREGÃO ELETRÔNICO- SRP 060/2022. 
IIPTEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 

Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.°10520/02, Decreto n.° 
10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n..8.666/93 e suas alte-
rações posteriores, licitação na modalidade Pregão Ektrônico para Registro 
de Preço do tipo menor preço por item que tem por objeto contratação de 
empresa para Muro fornecimento de material de expediente para atendi-
mento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certa-
me se realizará no dia 21 de novembro de 2022, ás 10:00 horas (horário de 
Brasilia),atravésdousoderecursosdatecnologia da informação,site https:// 
www.comprasbncom.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, n°45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão- Ma.0 edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal comprasbr 
- endereço httpsflwww.comprasbricom.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço elou pelo telefone (* 98)3194-7701, das 08:00 as 1200h5. 

PPOATSANTAQUITERIA DOMARANHAO-MA,27 DEOUTUBRO DE 2022 
PPASSAmauryPabloCosta dos Santos. 
PriCAR PregoeiroMunkipal 

Judiciário abre a XVII Semana 
Nacional da Conciliação no Estado 

Começou nesta segunda-
-feira (7/11), a XVII Semana 
Nacional da Conciliação (SNC), 
com o tema "Menos conflitos 
e mais recomeços", em todos 
os tribunais brasileiros. A se-
mana - que vai até o dia 11 
de novembro - é um esforço 
coletivo do Poder Judiciário, 
com o intuito de Conciliar o 
maior número possível de 
processos no pais, resolvendo 

conflitos de forma rápida, sim-
ples, gratuita e efetiva. 

A abertura do evento 
no Maranhão foi feita em 
cerimônia no Fórum Desem-
bargador Sarney Costa, com 
participação do presidente 
do Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA), desem-
bargador Paulo Velten; o 
corregedor-geral da Justiça, 
desembargador Froz Sobri-

nho; o presidente do Núcleo 
Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec/TJMA), 
desembargador José Gon-
çalo Filho; o coordenador do 
Nupemec, juiz Marcelo Oka; 
o presidente da Ordem do 
Advogados magistrados, 
magistradas, servidores e 
servidoras. 

A iniciativa é realizada 

anualmente pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) em 
parceria com os tribunais. 
No Maranhão, o evento é 
coordenado pelo Nupemec/ 
TJMA. De acordo com in-
formaçbes fornecidas pela 
Coordenação de Métodos 
Consensuais de Solução de 
Conflitos doTJMA, a pauta do 
evento no Estado já possui 
6.202 audiências designadas. 

O presidente do TJMA, 
desembargador Paulo Velten, 
frisou que a expectativa é 
que o cidadão e a cidadã pos-
sam encontrar na conciliação 
uma forma de abreviar a so-
lução do conflito. "O cidadão 
deve vir com a vontade de 
conciliar, saber que ele está 
à altura da responsabilidade 
de encontrar a melhor so-
lução para o seu problema. 
Normalmente, quando as 
pessoas participam mais ati-
vamente da solução do seu 
problema, a solução encon-
trada é a melhor", enfatizou 
o presidente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO f.
IPATO AVISO DE UCITAÇÃO 

PitATOPREGÃOELETRONICO-SRP 061/2022. 
14/TEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 

Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
Interessados que fará realizar, soba égide da Lei n.* 10320/02, Decreto nP 
10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.°8.666/93 e suas alte-
rações posteriores, licitação na modaldade Pregão Eletrônico para Registro 
de Preço do tipo menor preço por Rem que tem por objeto contratação de 
empresa para futurofornecimentodematerial delimpeza para atendimento 
da Prefeitura municipal de Santa Qdtéría do Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 21 de novembro de2022, ás 1400 horas (horário de tira-
sala), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https:// 
www.comprasioncombr, sendo presdida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
FranciscoMoreira,nP45,Centro, Sante Quitéria do Maranhão-Ma.0edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal compraste 
- endereço https//www.comprasbccom.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço efou pelo telefonei:* 98)3194-7701, das 0800as 12:00hs. 

INDATSANTAQUITERIA DOMARANHÃO-MA,27DEOUTUBRO DE2022 
MSS Amaury Pablo Costa dos Santos. 
IMCAR Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 
PrIATO AVISO DE LICITAÇÃO 

//PATO PREGÃO ELETRONICO - SRP 062/2022. 
PPTEXO Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria 

do Maranhão, Estado do Maranhao, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, 
Decreto n.* 10.024/19 e subsIdiadamente as disposições da Lei n.° 
8.666/93 e suas alterações postericees,licitaçãona modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote que 
tem por objeto contratação de empresa para execução dos serviços 
de sanitização e dedetização para atendimento da Prefeitura munici-
pal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 
22 de novembro de 2022, ás 08:00 horas (horário de Brasília), através 
do uso de recursos da tecnologia da informação, sue httpsd/www. 
comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, nasalada Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Av Cel. Francisco Moreira, n°45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão 
- Ma. O edital e seus anexos encon:ram-se disponíveis na página web 
do Portal com prasb r - endereço https://www.compresbr.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
e 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

PNDAT SANTA QUITERIA DO MARANHAO-MA, 27 DE OUTUBRO 
DE 2022 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 
OSCAR Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUiTEPJA DO MARANHÃO 
ititATO AVISO DE =AÇÃO 

PPATO PREGÃO ELETRONICO-SRP 063/2022. 
MITID( O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 

Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 5,0 10320/02, Decreto n.° 
10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei nf 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro 
de Preço do tipo menor preço por item que tem por objeto contratação de 
empresa para futuro fornecimento de material didático pedagógico para 
atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o 
certame se reareará no dia 22 de novembrode 202Zás 1000 imas (horáriode 
Brastlia),através dousoderecursos da tecnologia da informação site https:// 
vinvw.comprasbncom.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel 
Francisco Moreira, n°45,Centro, Santa Quitéria do Maranhão-Ma.Oedital e 
seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal compraste
- endereço httpsWwww.cornprasbr.combc Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone r 98)3194-7701, das 0800as 1I00hs. 

PHDATSANTAQUITÉRIA DOMARANHAO-MA,27 DEOUTUBRO DE2022 
//MSS Amaury Pablo Costa dos Santos. 
INCAR Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITEM DO MARANHÃO 
4MATOAVLSO DE ucn-AçÃo 

ItlfATO PREGÃO ELETRONKO - SRP 064/2022. 
ftifTEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéría do 

Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.°10520/02, Decreto ri" 
10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n°8.666/93 essas alte-
rações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro 
de Preço do tipo menor preço por lote que tem por objeto contratação de 
empresa para execução dos serviços de manutenção de computadores e 
impressora para atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 22 de novembro de 2022, ás 
14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, sue https://www.comprasbncom.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n°45, Centro, Santa Quitéria 
do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na 
página mela do Portal compraste -endereço httpsl/wwwomprasbccom. 
br. Esdarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (` 98) 
3194-7701, das 0800a5 1200hs. 

PPDATSANTAQUITEMADOMARANHÃO-MA,27 DEOU1UBRODE2022 
PPASSAmaury Pablo Costa dos Santos. 
OSCAR Pregoeiro Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO No 28/2022-5RP 

PROC. ADMINISTRATIVO NO 115/2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de 
Licitação. BASE LEGAI: Lei n2 10.520/02, Decreto Federal n2 10.024/2019, Decreto 
Municipal no 45/2020, Decreto Municipal no 067/2020, Lei no 123/06, Lei 147/14, Decreto 
Federal no 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 
no 8.666/93 e suas alterações. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço por 
Itens, visando à escolha da proposta mais vantajosa, do tipo menor preço, Futura e 
eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais de Expediente, 
Didático e Pedagógico de interesse das Secretarias Municipais do Município de Santa 
Helena/MA, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do 
Edital. ORGÃO SOLICITANTE: Secretarias do Munielpio. LOCAL/SITE: 
https://www.licitamaisbrasilcom.br/. DATA:22/11/2022. HORÁRIO: 09h00minh (nove 
horas). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico; 
http://santahelena.ma.gov.br/portal/tr, https:// www.lieitamaisbrasli.corn.br. Informações 
adicionais pelo Fone: (98) 985990298, e-mail: licita.pmsh2017@outlook.com, e também 
poderão ser consultado e/ou obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
situado na Praça José Sarney, 178, Centro, Santa Helena/MA, no horário das 08h00min 
(oito horas) às 12h00min (doze horas). 

Santa Helena - MA, 7 de novembro de 2022. 
GENIVAL SOARES 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXTRATO DE CONTRATO No 267/2022 

PROC. ADM. No 076/2022, CONCORRÊNCIA NO 001/2022. CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia - MA, inscrita no CNP1 sob o n2 06.191.001/0001-47 
CONTRATADA: Projepian Serviços Eireli EPP, inscrita sob o CNPJ de no 
30.052.887/0001-22 OBJETO: Contratação de empresa especializada para a recuperação 
de estradas vicinais em diversos povoados do Município de Santa Luzia - MA. 
VIGÊNCIA: 17/10/2022 até 15/04/2023, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: RS 3.776.179,30 
(três milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e setenta e nove reais e trinta 
centavos). MODALIDADE: Concorrência. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei no 8.666/93 e 
demais legislações correlatas. RECURSOS: Exercfclo-2022/2023, Dotação Orçamentária: 
02.10.00.15.451.1004.11.31.0000 - Pavimentação de ruas e logradouros. Elemento de 
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 1.500.00/001.001. 
Contratante assina a Sra. JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretária Municipal de 
Governo e Gestão, Pela Contratada assina o Sr. CAIO RUBENS VIEIRA DA SILVA - 
Representante Legal 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 

AVISOS DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO - PE No 59/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei n.2 10.520/02, Decreto n.2 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico do tipo menor preço por global, que tem por objeto contratação de 
empresa para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais no município 
de Santa Quitéria do Maranhão-Ma para atendimento da Prefeitura municipal de Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, RECURSO: CEF-CAIXA ECÔNOLMICA EDERAL, PROPOSTA: 
055194/2021 O certame se realizará no dia 21 de novembro de 2022, ás 08:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco 
Moreira, no 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. 

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal 
comprasbr - endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (° 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP No 60/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei n.o 10.520/02, Decreto n.o 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.2 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por item que tem por 
objeto contratação de empresa para futuro fornecimento de material de expediente 
para atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o 
certame se realizará no dia 21 de novembro de 2022, ás 10:00 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco 
Moreira, no 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. 

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal 
comprasbr - endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (e 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP No 61/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei n.2 10.520/02, Decreto n.2 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.2 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por Item que tem por 
objeto contratação de empresa para futuro fornecimento de material de limpeza para 
atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 21 de novembro de 2022, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através 
do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.comprasbr.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, no 45, Centro, Santa 
Quitéria do Maranhão - Ma. 

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal 
comprasbr • endereço https://www.comprasbr.corn.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (' 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 62/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei n.2 10.520/02, Decreto 11.0 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote que tem por 
objeto contratação de empresa para execução dos serviços de sanitização e 
dedetização para atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 22 de novembro de 2022, ás 08:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 

Q) Este doeurnento pode sOr verifico50 no endereço eletranieo 
Attptiftemván.gov.briautentleldade.hool. peto código 0530201.2110600230 

https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco 
Moreira, no 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. 

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal 
comprasbr • endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP No 63/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, 
Estado do Maranhão, toma público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei n.o 10.520/02, Decreto n.o 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por item que tem por 
objeto contratação de empresa para futuro fornecimento de material didático 
pedagógico para atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 22 de novembro de 2022, ás 10:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco 
Moreira, no 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. 

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal 
comprasbr - endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (. 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 64/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei n.o 10.520/02, Decreto n.2 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote que tem por 
objeto contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção de 
computadores e impressora para atendimento da Prefeitura municipal de Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 22 de novembro de 2022, ás 
14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
Informação, site https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, no 4$, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. 

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal 
comprasbr - endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (° 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 27 de Outubro de 
2022 

AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS No 11/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em pavimentação de vias públicas com uso 
de blocos intertravados no MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA. DATA DA 
SESSÃO 25/11/2022, às 09:00 horas. LOCAL: Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Sio Benedito do Rio Preto - MA, situada na Praça José de Freitas, No 3$, 
Centro, São Benedito do Rio Preto/MA. 

INFORMAÇÕES: Na sede da Prefeitura Municipal de Sio Benedito do Rio Preto 
- MA, na Praça José de Freitas, N2 35, Centro, São Benedito do Rio Preto/MA, de Segunda 
a Sexta (exceto feriados) das 08:00 às 12:00 e através do nosso endereço eletrônico 
htlps://www.saobeneditodorlopreto.ma.gov.br/transparenciu/ E-MAIL: 
cpIpmsbrp@gmailcom. 

São Benedito do Rio Preto - MA, 28 de outubro de 2022. 
CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS No 6/2022-CPL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conclusão da 
construção de implantação e modernização de infraestrutura esportiva no Município de 
São Bento-MA. Abertura: 23/11/2022, às 08:00h. Local: Prédio da CPL, sito à Praça da 
Matriz n° 185, bairro Matriz, São Bento-MA. Tipo De Licitação: Menor Preço. Obtenção e 
consulta do edital: O Edital completo está à disposição dos interessados no endereço 
citado, de 22 a 62 feira, das 8:00 às 12:00 hs. 

O mesmo poderá ser consultado gratuitamente no portal da transparência, ou 
adquirido mediante a entrega de 02 remas de papel, no mesmo endereço. Esclarecimentos 
adicionais poderão ser realizados através do email: cplsaobento@hotmail.com. 

São Bento -MA, 4 de novembro de 2022. 
DANIEL SACRAMENTO DOS SANTOS FILHO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 15/2022 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035/2022 - CPL/PMSF 
O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA, situado na Praça Sen. 

Bernardino Viana, s/n, Centro, em São Francisco do Maranhão/MA, por meio da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, designados através da Portaria n• 003/2022 - GAB/PMSF, de 03 de 
janeiro de 2022, nos termos da Lei n' 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, aplicando 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem 
como pelas disposições do instrumento convocatório, promoverá o procedimento licitatório 
adiante especificado: OBJETO: Registro de preços para eventual contratação parcelada de 
empresa especializada para a aquisição de combustíveis, para abastecimento dos veículos e 
máquinas componentes da frota oficial do Município de São Francisco do Maranhão/MA, 
conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência anexo ao edital 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço ADJUDICAÇÃO: Por Item 
MODO DE DISPUTA: Aberto INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 09 de novembro de 
2022, às 09 h e 00 min ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22 de novembro de 2022, às 09 h e 00 
min INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22 de novembro de 2022, às 09 h e 10 min 
PLATAFORMA: BBMNET Licitações - Bolsa Brasileira de Mercadorias ACESSO AO EDITAL: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/muralzul e 
transparencia.saofranciscodomaranhao.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce Demais 
Informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: 
cplsaofrancisco@gmail.com ou na sala do Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos da Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão/MA, situada nesta 
cidade na Praça Sen. Bernardino Viana, s/n, Centro, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 
08 h e 00 min às 14 h e 00 min. 

São Francisco do Maranhão/MA, 07 de novembro de 2022. 
FRANCIANE MENDES DE MOURA 

Pregoeira Oficial/PMSF 

Documento assinado dlgttalrnente conforme MO sO 2.200-2 de 24/08/2001. ICP 
Que institui a Intuem.u,a de copes Poucas Brasileira - ICF.Onasit. .5 
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licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço 
do tipo menor preço por lote que tem por objeto contratação de 
empresa para execução dos serviços de sanitização e dedetização 
para atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 22 de novembro de 
2022, ás 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n° 45, Centro, 
Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na página web do Portal comprasbr — 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 27 DE OUTUBRO DE 
2022 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: Oleic2182e8ee2ca37f0499c9fal327260dd3c0e 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 061/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço 
do tipo menor preço por item que tem por objeto contratação de 
empresa para futuro fornecimento de material de limpeza para 
atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 21 de novembro de 
2022, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n° 45, Centro, 
Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na página web do Portal comprasbr — 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITERIA DO MARANHÃO-MA, 27 DE OUTUBRO DE 
2022 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: 1a2e29a9997857374ddo807o6040a4012148bd655 
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PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 060/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço 
do tipo menor preço por item que tem por objeto contratação de 
empresa para futuro fornecimento de material de expediente para 
atendimento da Prefeitura municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 21 de novembro de 
2022, ás 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n° 45, Centro, 
Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na página web do Portal comprasbr — 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00h5. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 27 DE OUTUBRO DE 
2022 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: f28ad969433ec3bdfdb1359,689a7244b278150a6 

PREGÃO ELETRÔNICO — PE 059/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por 
global, que tem por objeto contratação de empresa para execução 
dos serviços de recuperação de estradas vicinais no município de 
Santa Quitéria do Maranhão-Ma para atendimento da Prefeitura 
municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, RECURSO: CEF-
CAIXA ECÔNOLMICA EDERAL, PROPOSTA: 055194/2021 O 
certame se realizará no dia 21 de novembro de 2022, ás 08:00 
horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.comprasbr.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, n°45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do 
Portal comprasbr — endereço https://www.comprasbr.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
(* 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00h5. 
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