Fls. Nº________________________
Proc. Nº 15/2022______________
Rubrica _______________________

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 – Centro
CNPJ: 01.614.946/0001-00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022

Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de
cestas básicas, para atender as necessidades do Município de Pedro do Rosário.
Data e hora de abertura da sessão pública: 16/02/2022 às 08h

Local: https://licitanet.com.br/, horário de Brasília/DF.

Exclusiva ME/EPP

☐ Sim

Reserva de cota exclusiva ME/EPP

☒ Não

☐ Sim

☒Não

Pedidos de esclarecimento e Impugnação Até 14/02/2022

Os pedidos de esclarecimento e as impugnações referentes a este procedimento devem ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o endereço Cplpedrodorosario@hotmail.com,
conforme Decreto nº 10.024/2019.

1

Fls. Nº________________________
Proc. Nº 15/2022______________
Rubrica _______________________

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 – Centro
CNPJ: 01.614.946/0001-00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - CPL
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação, através do Pregoeiro Oficial, que este subscreve, designado através de Portaria, torna público
para conhecimento de todos que realizará no sistema Licitanet, às 08:00h do dia 16 de fevereiro de 2022,
Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma Eletrônica, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em
regime de empreitada por preço unitário, de interesse da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário, visando a
contratação de empresa, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
A licitação será regida pela LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019,
e, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, subsidiariamente pela LEI Nº
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e demais legislações aplicada à matéria, naquilo que não contrarie este
Edital e pelas cláusulas e condições abaixo declinadas.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário, designado
Pregoeiro e Equipe de Apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo “LICITANET”, constante da página eletrônica do Licitanet, no endereço https://licitanet.com.br/.
Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame. (Art. 53 do Dec 10.024/2019)
Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à
fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto e qualquer interessado poderá acompanhar o seu
desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. (Art. 54 do Dec 10.024/2019)
O licitante deverá observar rigorosamente os prazos limites (data e horário) para o recebimento de propostas,
bem como de abertura e início da sessão de disputa de preços, informados no preâmbulo do presente Edital.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data
acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente,
independentemente de nova comunicação.
1. OBJETO
1.1. Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas,
para atender as necessidades do Município de Pedro do Rosário, com fornecimento de peças e acessórios,
conforme as especificações descritas no Anexo I deste Edital.
1.2. O valor máximo estimado para a contratação deste objeto é de R$ 397.440,00 (trezentos e noventa e sete
mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).
1.3. O presente objeto será proposto em rigorosa observância às especificações do ANEXO I deste Edital e as
normas vigentes que a ele se aplicarem.
2

Fls. Nº________________________
Proc. Nº 15/2022______________
Rubrica _______________________

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 – Centro
CNPJ: 01.614.946/0001-00

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no LICITANET e as
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Somente poderão participar deste Pregão empresas que atuam no ramo de atividade pertinente ao
objeto desta licitação.
2.1

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes da licitação deverão confirmar seu
enquadramento e condição, através de Declaração registrada em campo específico do sistema LICITANET.
2.2

O pregoeiro poderá solicitar, via chat do sistema eletrônico LICITANET, documentação com o
intuito de comprovar a compatibilidade do ramo de atividade exercido pela empresa com o objeto do
Edital, caso não seja possível tal comprovação mediante consulta na Receita Federal.
2.3

Não poderão participar desta licitação empresas que se enquadrar em uma ou mais das seguintes
situações:
2.4

que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público, seja federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal;
a)

Estejam sob regime de falência, concordata,dissolução ou liquidação, recuperação judicial,
exceto quando estiver com plano de recuperação judicial homologado pelo juiz de falência,
devidamente comprovado;
b)

c)

em consórcio ou associação;

as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OPSCIP, conhecidas como ONGS,
nos termos do Acórdão TCU nº 746/2014 – Plenário – (TC-021.605/2012-2);
d)

impedidas, ainda que de forma indireta, de participar de licitações ou de contratar quando a
penalidade foi aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
e)

f)

que esteja impedida de participar de licitações em quaisquer órgãos Municipais;

g)

que estejam inadimplentes com a Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário;

h)

nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93.

2.4.1 Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de
responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção,
familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda
ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
b.1) Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso
III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
2.5
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É vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura
Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste
órgão contratante.
2.6

As empresas que se encontrarem com a sanção de impedimento com fundamento no art. 7º da
Lei nº 10.520/02, aplicada por Órgãos Federais, Estaduais ou Municipais terá proposta recusada, sem
prejuízo da abertura de procedimento administrativo para possível aplicação de penalidade.
2.7

3. DA CONDUÇÃO DO CERTAME
3.1
O certame será conduzido por servidor da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário, designado
Pregoeiro, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: conduzir a sessão pública; receber, examinar e
decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos; verificar a conformidade da proposta
em relação aos requisitos estabelecidos no edital; coordenar a sessão pública e o envio de lances; verificar e
julgar as condições de habilitação; sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos de habilitação e sua validade jurídica; receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto,
quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído à autoridade competente e propor a sua homologação. (Art. 17 do Decreto 10.024/2019)
4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO
A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro, os membros
da equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão, na forma eletrônica, serão previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico. (art. 9º, do Decreto nº 10.024/2019).
4.1

A sessão pública ocorrerá por meio do Sistema de Compras do Governo federal, disponível no
endereço eletrônico https://licitanet.com.br/. (Art. 5º do Dec. 10.024/2019).
4.2

O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de
senha pessoal e intransferível. (art. 9º, § 1º do Decreto nº 10.024/2019).
4.3

O credenciamento do Licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (art. 10, do Decreto nº
10.024/2019).
4.4

O credenciamento no SICAF permite a participação dos interessados em qualquer pregão, na forma
eletrônica, exceto quando o seu cadastro no SICAF tenha sido inativado ou excluído por solicitação do
credenciado ou por determinação legal. (art. 11 do Decreto nº 10.024/2019).
4.5

A perda da senha ou qualquer inviabilidade de seu uso e qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio
de acesso (art. 19, Inc V, do Decreto nº 10.024/2019).
4.6
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O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a este
Município, promotor da Licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 19, Inc III, do Decreto nº 10.024/2019).
4.7

Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como acompanhar todos os atos pertinentes ao
Pregão até o momento da homologação do certame (Art. 19, Inc IV do Dec 10.024/2019).
4.8

O Licitante deverá ainda preencher em campo próprio do sistema LICITANET as declarações
pertinentes.
4.9

5

DA SESSÃO PÚBLICA (Arts. 27, caput, do Dec 10.024/2019).

Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão
pública.
5.1

A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a
utilização de sua chave de acesso e senha.
5.2

Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de
acesso e senha.
5.3

5.4

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
5.5

Nessa etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá
ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos relacionados ao
julgamento das propostas.
5.6

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA
(Arts. 26 e 27 do Dec 10.024/2019).
6.1
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
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6.2
O Licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o cumprimento dos
requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital (art. 26, § 4º, do
Dec 10.024/2019).
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
Licitante às sanções previstas na legislação e neste Edital.
a)

6.3
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
6.4
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o
encerramento do envio de lances, observado o prazo dado durante a negociação.
7.

CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS (Art. 28 do Dec 10.024/2019).

7.1 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
7.2 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, sendo acompanhado em
tempo real por todos os participantes.

8. ORDENAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS (Art. 29 do Dec 10.024/2019).

8.1 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

8.2 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

9. INÍCIO DA FASE COMPETITIVA (Art. 30 do Dec 10.024/2019)
9.1
Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva de lances que ocorrerá
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
9.2
Os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da
sessão pública e as regras estabelecidas no edital.
9.3

O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
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9.4
O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo
sistema, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
9.5
Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado
primeiro.
9.6
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.

10

MODO DE DISPUTA (Art. 31 e 32 do Dec 10.024/2019)

10.1
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto – onde os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento
adotado no edital.
10.2
No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao
lance que cobrir a melhor oferta.
10.3

O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 1 %.

10.4
No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
10.5
A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive quando se tratar de lances intermediários.
10.6
Na hipótese de não haver novos lances na forma acima estabelecida, a sessão pública será encerrada
automaticamente.
10.7
Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, mediante
justificativa e, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da
consecução do melhor preço conforme os critérios objetivos definidos no edital.
11
DA DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES (Art. 34 e 35 do Dec.
10.024/2019)
11.1
No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
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11.2
Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão
será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
12

OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE (Art. 36 e 37 do Dec. 10.024/2019)

12.1 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e
art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério
estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira
hipótese.
12.2 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do dispositivo acima, caso não haja envio de
lances após o início da fase competitiva.
12.3 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
13

DO JULGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS (Art. 38 e 39 do Dec. 10.024/2019)

13.1
Para fins de julgamento de proposta, será considerada vencedora aquela que, estando de acordo com
as especificações exigidas, ofertar O MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidas as exigências do
Edital.
13.2 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
13.3

A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

13.4
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação
no edital, observado o seguinte:
13.4.1 Os critérios objetivos fixados para definição do melhor preço, considerados os prazos para a
execução do contrato e da prestação dos serviços, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos
de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais
condições estabelecidas no edital.
13.4.2 O prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema,
para envio da proposta adequada ao último lance ofertado e, se necessário, dos documentos
complementares.
13.4.3 Verificação da habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto
no Edital e Termo de Referência.
13.5 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro, via chat, poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do Licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8

Fls. Nº________________________
Proc. Nº 15/2022______________
Rubrica _______________________

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 – Centro
CNPJ: 01.614.946/0001-00

a) O não envio da proposta adequada ao valor final negociado ou dos documentos de
habilitação, no prazo determinado pelo Pregoeiro, via chat, resultará na desclassificação da
proposta ou na inabilitação do Licitante, ficando ainda passível a aplicação de penalidade.
13.6
Não serão consideradas propostas com alternativas, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das
demais Licitantes, devendo as proponentes observarem as especificações do Edital.
13.7
Informar o endereço, telefone, e-mail da empresa e assinatura do seu representante legal
devidamente identificado e qualificado.
13.8
Quando solicitadas pelo Pregoeiro, as cópias autenticadas dos documentos de habilitação técnica
deverão ser encaminhadas em até 08 dias úteis, contados a partir da data da declaração de vencedor, para o
seguinte endereço:

Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário - CNPJ.: 06.214.258/0001-77
Sede da Prefeitura / Setor de Licitações – CPL
Praça da Matriz, n° 185, bairro Matriz, no Prédio da Prefeitura Municipal de
Pedro do Rosário, Sala de Reuniões da CPL - CEP: 65.235-000

13.9

Será desclassificada a proposta que:
a)

Contenha ilegalidade ou vício insanável;

b) Obedecida a ordem de classificação e após a negociação com o Pregoeiro, apresentar preço final

superior ao valor estimado pela Administração.
Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham
a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são
coerentes com os de mercado;
c)

d) Apresentarem proposta alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o

julgamento a ter mais de um resultado;
e)

Que não atendam as condições previstas no Termo de Referência;

Serão desclassificadas as propostas que não apresentarem documentos que comprovem, de
forma inequívoca, o atendimento aos requisitos do presente instrumento.
f)

As licitantes que apresentarem meras declarações de atendimento às condições ora estipuladas
também terão suas propostas desclassificadas.
g)

13.10 Os erros, equívocos e omissões havidas nos lances serão de inteira responsabilidade do Licitante, não
lhe cabendo, em caso de classificação, eximir-se do serviço do objeto da presente Licitação, sob pena de
aplicação de sanção pela Administração, salvo motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro.
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13.11 O Pregoeiro poderá realizar diligência no sentido de verificar a aceitabilidade das propostas caso
tenha alguma dúvida, levando em consideração a competitividade e a melhor forma de promover a aquisição
para o órgão.
13.12 O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada,
registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
14

A PROPOSTA DE PREÇOS

14.1 A proposta de preços reajustada ao valor negociado deverá obedecer às seguintes condições: Ser
redigida em linguagem clara, contendo a razão social, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fac-símile, email, preferencialmente, assinada e/ou rubricada em todas as folhas pelo representante legal da empresa
licitante e que os preços contidos na proposta, incluam todos os custos e despesas, tais como: impostos, frete,
seguros e demais encargos necessários à execução do contrato.
a) Valor unitário e total estimado para o fornecimento e marca dos produtos.
14.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das
propostas.
15. DA HABILITAÇÃO
15.1
Toda documentação de habilitação deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com a proposta, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública.
15.2
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro e/ou membros da Equipe de Apoio verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação mediante consultas consolidada ao site https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/:
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da
União;
a)

Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do
Conselho Nacional de Justiça, conforme determina o Acórdão TCU Plenário nº 1793/2011,
b)

Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça, Inidôneos - Licitantes Inidôneos do
Tribunal de Contas da União;
c)

d)

Cadastro Nacional de Empresas Punidas do Portal da Transparência; e

Consulta ao SICAF a fim de verificar se há Impedimento de Licitar no SICAF com base na
Lei. nº 10.520/2002.
e)

15.3
A existência de registro da licitante que impliquem em restrição ao direito de participar em
licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública acarretará exclusão automática da empresa
do certame, mediante recusa de sua proposta.
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15.4
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
15.5
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório
de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
15.6
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
15.7
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
15.8
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
15.9

Declarações disponibilizadas no sistema LICITANET:

I.

Declaração expressa do responsável pela empresa de que a mesma não está impedida de participar
de licitações ou de contratar com nenhum órgão da Administração Pública Federal e que está ciente da
obrigação de declarar o fato superveniente, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 da
Lei nº 8.666/1993;

II.

Declaração expressa do responsável pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz
(Lei nº 9.854/1999);

III.

Declaração de que a empresa licitante conhece e concorda com as condições estabelecidas no Edital
e que atende aos requisitos de habilitação;

IV.
V.

Declaração de elaboração independente de proposta;
Declaração de não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
por meio da Portaria nº 540/2004. E, não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por
infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho
escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do art. 149 do
Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convenções da OIT nº 29 e 105.

15.10 As declarações de que tratam os incisos "I a V" são disponibilizadas pelo sistema LICITANET.
15.11 Habilitação Jurídica: A documentação relativa à habilitação jurídica será a seguinte:
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
a)

b)

Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
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Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
c)

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
d)

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
e)

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
nº 5.764, de 1971, e ainda:
f)

f.1)

regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

f.2)

editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

f.3) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias
gerais ou nas reuniões seccionais;

f.4) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitação.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
g)

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
h)

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
i)

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.
j)
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15.12 Regularidade Fiscal e Trabalhista: A documentação comprobatória da regularidade fiscal será a
seguinte:
a)

Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL do domicílio ou sede da licitante.

b)

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

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débito trabalhista - CNDT, em conformidade com o disposto
na CLT com alterações da Lei nº 12.440/2011;
c)

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
d)

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e consulta quadro de

Sócios, emitido nos últimos 30 (trinta) dias;
f) Alvará de Localização e Funcionamento, referente à sede da licitante;
g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do licitante,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
15.12.1 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais (ou estaduais) relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal (Fazenda Estadual) do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
15.12.2

Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

15.13 Qualificação Técnica: A qualificação técnica será feita a partir da comprovação dos seguintes
documentos:
15.13.1 Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove que o Licitante forneceu materiais compatíveis com a proposta
apresentada, em quantidade, característica e prazo, informando ainda que o fornecimento foi
satisfatório.
15.13.1.1 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram efetuadas a prestação dos serviços.
15.14 Qualificação Econômico-Financeira:A documentação a ser apresentada consistirá de:
15.14.1 Balanço patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social, já exigíveis e
apresentados, na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição
por balancetes ou balanços provisórios, juntamente com as notas explicativas e termo de abertura e
encerramento, observando-se as seguintes condições:
a) quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, essa
peça de escrituração contábil poderá ser atualizadas com base na variação ocorrida do IGP-DI
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(Fundação Getúlio Vargas) ou de outro indicador que o venha substituir (devendo ser apresentado
o respectivo memorial de cálculo);
b) A expressão na forma da lei será, objetivamente, suprida quando o balanço patrimonial e a
demonstração de resultado forem apresentados em uma das seguintes formas:
I - publicados em Diário Oficial;
II - publicados em Jornal; ou
III - por cópia ou fotocópia registrada na Junta Comercial, ou Cartório de Registro das
Pessoas Jurídicas, da sede ou domicílio do licitante;
IV - por cópia ou fotocópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado pela Junta
Comercial, ou pelo Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, da sede ou domicílio do
licitante - inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento (de acordo com a IN nº
65/97-DNRC).
c) A situação financeira da licitante será analisada através dos balanços, sendo considerada
qualificada aquela que obtiver, no mínimo, os seguintes Índices:
Índice de Liquidez Corrente superior a 1,00 –
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
Índice de Liquidez Geral superior a 1,00 –
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Índice de Solvência Geral superior a 1,00 –
ISG = ______ Ativo Total_____________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c.1)
As empresas que apresentarem índices contábeis iguais ou inferiores a 1 (um),
deverão comprovar um capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo não inferior a 10%
(dez por cento) do valor estimado para contratação."
d) Qualquer dos documentos referidos na letra “a” deste item, somente serão considerados
válidos na forma da lei se apresentados juntamente com a Certidão de Regularidade Profissional
do técnico responsável pela assinatura dos referidos documentos, expedidas pelo Conselho de
Contabilidade da sede da licitante.
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15.14.2
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria
certidão, bem como a execução patrimonial dos sócios, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de
entrega dos envelopes.
a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
15.15 Outros documentos:
a) Certidão Específica e Simplificada da Junta Comercial do ano corrente.
b) Alvará da Vigilância Sanitária, emitido na sede da licitante.
15.16

As empresas que integram o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF
ficam desobrigadas de apresentar os documentos constantes do sistema, desde que o cadastramento
esteja válido e atualizado, o que será verificado após a etapa de lances através de consulta on-line.

15.17
A verificação no SICAF ou nos sites dos órgãos expedidores de existência de restrição relativa à
regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte não impede a sua habilitação conforme
determina a Lei Complementar 123/2006 e alterações.
15.18 A documentação deverá:
a)

estar em nome da licitante;

b)

estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente;

referir-se a apenas uma das filiais ou apenas à matriz, exceto para os casos expressos de
recolhimento centralizado e devidamente comprovado.
c)

15.19 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades
insanáveis, serão inabilitadas.
15.20 Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
15.21 Consoante disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, e na Lei nº. 11.488/2007, verificada a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, o
Pregoeiro:
emitirá mensagem declarando o licitante vencedor, fixando prazo de 5 (cinco) dias úteis para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e
a)

b)

suspenderá a sessão eletrônica fixando data e hora para a reabertura.

15.22 O licitante poderá solicitar prorrogação do prazo fixado no subitem 15.20.a, por igual período,
mediante mensagem enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail Cplpedrodorosario@hotmail.com ou através
do chat.
15.23 A não-regularização da documentação nos termos acima implicará:
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a) decadência do direito à contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993; e
b) exame, pelo Pregoeiro, quando da reabertura da sessão, das propostas ou lances subsequentes,

obedecida a ordem de classificação.
16
A IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS
16.16 Dos Esclarecimentos: (Art. 23 do dec. 10.024/2019)
16.16.1 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro, exclusivamente por meio
eletrônico, através do e-mail Cplpedrodorosario@hotmail.com, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data
fixada para a realização do certame.
16.16.2 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos.
16.16.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
16.17 Das Impugnações: (Art. 24 do dec. 10.024/2019)
16.17.1

Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar por meio eletrônico o Ato Convocatório do Pregão.

16.17.2 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contados da
data de recebimento da impugnação.
16.17.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
16.17.4 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do
certame.
16.17.5 A impugnação deverá vir acompanhada de documento que comprove os poderes do signatário de
representar o Licitante (contrato social no caso de sócio, e procuração do contrato social nos demais casos).
16.17.6 O envio da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital implicará
na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.
16.17.7 Ocorrendo alterações no Edital que afetem a formulação das propostas, será publicado “Aviso” no
Diário Oficial do Estado, bem como designada nova data para realização do certame.
16.17.8 As alterações do Edital serão comunicadas a todos os licitantes através do link visualizar
impugnações/esclarecimentos/avisos do LICITANET, assim como pelo e-mail que constar da retirada do
Edital.
16.18 Dos Recursos: (Art. 44 do Dec 10.024/2019)
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16.18.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de
forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
16.18.2 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer importará na
decadência do direito de interpor recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.
16.18.3 A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias.
16.18.4 As demais Licitantes ficam desde logo, intimadas a apresentar contra-razões, também via sistema,
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis para a defesa dos seus interesses.
16.18.5 O Pregoeiro verificará os pressupostos de admissibilidade da intenção de recurso.
16.18.6 O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio daquele que praticou o ato recorrido, o
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados do recebimento do recurso.
16.18.7 Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à
consideração da autoridade superior competente que proferirá decisão definitiva antes da homologação do
procedimento.
16.18.8 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
16.18.9 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
16.18.10 Não serão conhecidos os recursos cujas petições não sejam apresentadas tempestivamente.
17

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (Arts. 45 e 46 do Dec. 10.024/2019)

17.16 Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente
instruído à autoridade superior e propor a homologação.
17.17 A homologação em favor da Licitante adjudicada na Licitação será feita pelo Secretário Municipal de
Administração do Município de Pedro do Rosário após constatada a regularidade dos atos praticados e
recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.
17.18 Ocorrendo recurso, depois de proferida a decisão e feita a comunicação ao interessado, o resultado da
Licitação será submetido ao Secretário Municipal de Administração do Município de Pedro do Rosário para
os procedimentos de adjudicação e homologação.
18
DA DESPESA
18.16 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos orçamentários:
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A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação ocorrerá a conta do orçamento geral do
Município, sendo que o programa de trabalho e o elemento de despesa específico constarão quando for
formalizado o contrato ou outro instrumento hábil, conforme faculta o art. 7º § 2 da Lei 7.892/13 c/c Art. 62
da Lei nº 8.666/93.
19

DA CONTRATAÇÃO E REAJUSTE

19.16 A contratação com a empresa vencedora far-se-á por Termo de Contrato, conforme Minuta de
Contrato em anexo, considerando a proposta apresentada e disposições legais.
19.17 A licitante será convocada para assinar o Termo de Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da notificação, podendo o prazo ser prorrogado por uma única vez.
19.18 O prazo de vigência do contrato será até o final do exercício financeiro. O prazo de prestação dos
serviços será de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
19.19 uando o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato no prazo e condições estabelecidas, a Administração poderá convidar para assinar o Contrato os
demais licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, e em igual prazo, desde que sejam
mantidas todas as condições do Edital.
19.20 Respeitado o amplo direito de defesa, o contrato poderá ser rescindido em conformidade com o
disposto nos arts. 77 a 79 da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, das seguintes formas:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
19.21 Na hipótese de rescisão administrativa são assegurados à Administração os direitos previstos no art.
80 do Lei nº 8.666/1993.
19.22 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do
Secretário Municipal de Administração.
20
DA SUBCONTRATAÇÃO
20.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, no todo ou em parte, a não ser com prévio e
expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio,
devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial.
20.1.1 A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros
ou atrasos na execução do objeto subcontratado.
20.1.2 A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a
aceitar suas decisões.
21
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
21.1 A execução das atividades será acompanhada pela Equipe de Gestão do Contrato, especialmente
designada para esse fim, a ser oportunamente indicada pela área gestora, em conformidade com as
disposições contidas no art. 67 da Lei nº 8.666/1993.
21.2
A fiscalização deve observar o disciplinado no Contrato.
22
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22.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das constantes no
Termo de Referência e contrato, afora outras que por Lei lhe couberem, as abaixo relacionadas:
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: transportes, fretes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e
quaisquer outras que porventura existam ou venham a ser criadas e exigidas pela Administração
Pública;
I.

Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

II.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no montante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, na forma do §1º
do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, observando-se o disposto no § 2º e seguintes do referido artigo.

III.

23 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
23.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade do CONTRATANTE, além das constantes no
Termo de Referência e contrato, afora outras que por Lei lhe couberem, as abaixo relacionadas:
I - Receber o objeto de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência;
II - Comunicar eventuais falhas ocorridas na execução do objeto;
III - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no contrato;
IV - Designar, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993, um
representante responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato (Equipe de Gestão
do Contrato), sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o Contratante ou
para com terceiros.
24 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, FATURAMENTO E PAGAMENTO
24.1 O recebimento do objeto será em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993 e de acordo
com o estabelecido no Termo de Referência (anexo I do edital).
24.2
O pagamento será efetuado na conta bancária fornecida pela empresa, em até 30 (trinta) dias após o
recebimento definitivo.
24.3
Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária serão realizados
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
24.4
O CONTRATANTE verificará a situação do fornecedor por meio de consulta “On Line” no SICAF,
cujo resultado será impresso e anexado ao processo.
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24.5
No caso de eventual atraso de pagamento desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para isso serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios, à taxa nominal de 6%
(seis por cento) ao ano, capitalizados diariamente em regime de Juros simples. O valor dos encargos será
calculado pela fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios devidos;
N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento;
I = índice de compensação financeira = 0,00016438; e
VP = Valor da prestação em atraso.

24.6
Se o inadimplemento for provocado pela CONTRATADA por não cumprir com as suas obrigações,
o CONTRATANTE ficará isento de promover tal atualização monetária.
25 DAS PENALIDADES
25.1 A Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário poderá aplicar ao licitante ou contratado (conforme o caso),
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades constantes no art. 87 da Lei nº
8.666/1993.
25.2
A recusa injustificada da firma adjudicatária em receber o Contrato e/ou a Nota de Empenho no
prazo estabelecido após a convocação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandoa às penalidades legalmente estabelecidas.
25.3
Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo, obedecendo-se aos prazos
legais.
25.4
As penalidades aplicadas poderão ser relevadas por juízo da Administração nas hipóteses de casos
fortuito e/ou força maior, devidamente justificadas e comprovadas.
25.5
A Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário aplicará as penalidades previstas no Edital e seus anexos
e na Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível.
25.6
Quando for aplicada multa, seu valor será descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA.
Não se verificando as hipóteses anteriores, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor
correspondente mediante Guia de Recolhimento. Frustrada a cobrança, serão encaminhadas cópias do
processo para inscrição da dívida junto ao Município.
25.7
A retenção do valor da multa poderá ser feita cautelarmente, quando se tratar de última parcela a ser
faturada, ou quando do encerramento do processo administrativo de penalidade.
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25.8
Durante a FASE DA LICITAÇÃO E/OU EXECUÇÃO CONTRATUAL, o licitante estará sujeito
nos termos da Lei a penalidade de:
I.

Impedimento de licitar e contratar com a União, descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato, e
demais cominações legais, quando for convocado no prazo de validade de sua proposta, e
não assinar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida no Edital; apresentar
documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

25.9
A aplicação das sanções, previstas neste Edital e seus anexos, não afasta eventuais processos de
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes da Lei nº 12.846/2013.
26. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
26.1. Após a publicação do resultado da licitação, as licitantes vencedoras e, se houver, as empresas
classificadas para formação do cadastro de reserva, terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
independentemente de convocação, para comparecerem perante a Comissão Permanente de Licitação CPL (Órgão Gerenciador) para assinar a Ata de Registro de Preços.
26.1.1. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado em caso de interesse
público a ser devidamente justificado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL nos autos do
processo para registro de preços.
26.1.2. Caso a convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços não seja emitida dentro do
período de validade da proposta, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. A
Administração poderá solicitar prorrogação por mais 60 (sessenta) dias antes de findo o prazo de
validade.
26.2. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo
estabelecido no item 26.1, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a às
sanções previstas neste Edital.
26.2.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes.
26.2.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a proponente,
obedecida a ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja obtido preço melhor.
26.3. A Ata de Registro de Preços será firmada entre o Município de Pedro do Rosário, representado pela
CPL (Órgão Gerenciador), e os licitantes vencedores, e, se houver, as empresas classificadas para formação
do cadastro de reserva, para atendimento de demandas dos Órgãos Participantes.
26.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data da sua
publicação no Diário Oficial do Estado.
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26.5. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dela
poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
27. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
27.1. Após a publicação da resenha da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial os órgãos públicos
poderão utilizar o Sistema de Registro de Preços para contratação dos serviços registrados, observadas as
normas editadas pela Comissão Permanente de Licitação - CPL (Órgão Gerenciador).
27.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da
Administração Pública que não tenham participado do certame licitatório (“Carona”), mediante prévia
consulta à CPL para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em
vigor.
27.3. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de adesão junto à CPL.
27.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviços, independente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que esta prestação de serviços não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
27.4.1. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão
participantes.
27.4.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
27.5. O fornecedor beneficiário se obriga a manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços,
todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.
27.6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo à CPL (Órgão Gerenciador)
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
27.6.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
27.6.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, respeitada
a legislação relativa às licitações.
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28. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
28.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL (órgão
gerenciador), quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital deste Pregão a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no
mercado;
e) houver razões de interesse público, nos termos do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93;
f) forem aplicadas as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal n° 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Federal
nº 10.520/2002;
g) ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata, devidamente comprovado e justificado por razão de interesse público, nos termos do art. 78, da Lei
federal nº 8.666/93, ou a pedido do fornecedor.
28.1.1. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente.
29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1 A Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a
presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação de terceiros, não cabendo às licitantes o direito de indenizações, salvo as
disposições legalmente previstas.
29.2
Simples omissões ou irregularidades sanáveis e irrelevantes, assim entendidas aquelas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos, bem como de suas validades jurídicas, e que não causem
prejuízo à Administração e aos Licitantes, poderão ser relevadas.
29.3
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a
realização da sessão pública do Pregão.
29.4
Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo Pregoeiro de acordo com a Legislação pertinente.
29.5
A Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessões
relativas a este Pregão e utilizar este meio como prova.
29.6
É facultada ao Pregoeiro e/ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de
diligências destinadas à esclarecer ou à complementar a instrução do processo.
29.7
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas a favor da ampliação da disputa
entre os interessados sem comprometimento da segurança jurídica do futuro Contrato.
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29.8
Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste Edital no Portal da Transparência, em
"Transparência/Licitações".
29.9
É competente o foro do Juízo Estadual da Seção Judiciária da Cidade de Pedro do Rosário, no
Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.
29.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do
vencimento.
29.11 Na hipótese do processo licitatório sofrer suspensão, os prazos de validade das propostas ficam
automaticamente prorrogados por igual número de dias em que o referido processo estiver suspenso.
29.12 Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham
servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO,
independentemente de transcrição.
29.13. Integram o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO III – Minuta do Contrato
Pedro do Rosário - MA, 02 de fevereiro de 2022.
JOSÉ LEANDRO SILVA RABELO
Pregoeiro Oficial.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 – CPL
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas, para
atender as necessidades do Município de Pedro do Rosário.
2. JUSTIFICATIVA:
A contratação se justifica diante da necessidade de aquisição de produtos da cesta básica para atendimento da
população em situação de risco e vulnerabilidade social, cadastradas na Secretaria de Assistência Social, bem
como para utilização em ações deste Município.
A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre mercado, no qual os
fornecedores concorrem na busca de oferecer o menor preço por item, sem com isso, comprometer a
qualidade, a confiabilidade, a continuidade de fornecimento. Tal princípio trará benefícios e economia
substanciais ao serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar orientadas para garantir e maximizar a
qualidade ao menor preço possível.
3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOTE 1 - CESTA BÁSICA
ITEM

1

DESCRIÇÃO DOS
UNID QUANT
PRODUTOS
Açucar cristal com as seguintes
características: obtido da cana de
açucar aspecto cor cheiro próprios
sabor doce sem fermentação isento
de sujidades parasitas materiais
terrosos e detritos animais e
vegetais
acondicionado
em
embalagem plástica atóxica com kg
1
capacidade de 01 Kg validade
mínima de 12 meses contados a
partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif inmetro e
outras.

V.UNITÁRIO

R$

4,95

V.TOTAL

R$

4,95

25

Fls. Nº________________________
Proc. Nº 15/2022______________
Rubrica _______________________

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 – Centro
CNPJ: 01.614.946/0001-00

2

3

4

6

7

Arroz tipo I longo constituídos de
grãos inteiros com teor de umidade
máxima 15% isento de sujidades
materiais estranhos parasitas e
kg
larvas acondicionado em pacote de
01 Kg e embalagem secundária
plástica resistente com peso
líquido de 30Kg.
Biscoito com sal tipo cream
cracker
composição
básica
aromatizado artificialmente farinha
de
trigo
gordura
vegetal
pacote
hidrogenada sal com extrato de
malte e fermento biologico
acondicionado
em
pacote
envolucro com três tiras 400g.
Café em pó com as seguintes
características: pó homogêneo
torrado e moido capacidade da
embalagem de 250g com padrão
de qualidade aprovado validade
pacote
mínima de 60 dias contados a
partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias
vigentes.
Flocão de milho fino enriquecido
com ferro e ácido fólico vitamina
b9 com as seguintes características:
aspecto de cor cheiro e sabor
próprios com ausência de umidade
fermentação e ranso isento de
sujidades parasitas e larvas
acondicionada em embalagem pacote
plástica atóxica capacidade de
500g validade mínima de 05 meses
contados a partir do recebimento
do produto demais condições de
acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif
e outras.
Leite em pó integral com teor de
materia gorda mínimo de 26%
integral envasado em recipientes
pacote
hermeticos em saco aluminado
com 200g embalagem secundária
de 10kg.

2

R$

5,30

R$

10,60

1

R$

6,60

R$

6,60

1

R$

9,20

R$

9,20

1

R$

3,80

R$

3,80

2

R$

7,30

R$

14,60
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8

9

10

Macarrão
tipo
espaguete
vitaminado
tipo
sêmola
composição básica sêmola de trigo
enriquecido com ferro e ácido
fólico vitamina b9 farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fóloco vitamina b9 e corante
natural de cúrcuma não contém
pacote
glúten
acondicionada
em
embalagem plástica capacidade de
500g validade mínima 06 meses
contados a partir do recebimento
do produto demais condições de
acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif
e outras.
Margarina vegetal com sal cor
amarela a branco amarelada
homogênea sabor e cheiro
característicos. Embalagem de
250g contendo prazo de validade
marca composição nutricional und
endereço do fabricante e numero
de registro no orgão competente
acondicionadas em fardos de
papelão o prazo de validade não
deve ser inferior a 180 dias.
Óleo de soja refinado com as
seguintes características: obtido de
espécie vegetal isento de raço e
substãncias estranhas 0% de
gorduras trans acondicionada em
frasco plástico com capacidade de
und
900ml validade mínima de 10
meses contados a partir do
recebimento do produto demais
condições de acordo com as
normas
de
saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.

1

R$

3,85

R$

3,85

1

R$

4,10

R$

4,10

1

R$

10,20

R$

10,20
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11

12

13

Sal refinado com as seguintes
características: sal refinado iodato
de
potássio
anti-umectante
ferrocianeto de sódio ins 535 não
contém glúten acondicionada em
saco plástico de polietileno
resistente
e
vedado
com pacote
1
capacidade de 1000g validade
mínima de 10 meses contados a
partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.
Sardinha conservada em óleo
comestível com as seguintes
características:
pescado
em
conserva sardinhas inteiras água de
constituição ao próprio suco óleo
comestível e sal não contém
conservantes não contém glúten
aspecto cor cheiro e sabor próprio
isento de ferrugem danificação da und
2
lata sujidades parasitas e larvas
acondicionada em lata de 125g
validade mínima 24 meses
contados a partir do recebimento
do produto demais condições de
acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif
e outras.
Vinagre em alcool embalagem de
500ml na entrega somente será
aceito o produto que tenha data de und
1
validade no mínimo 6 meses.
Marca:
VALOR TOTAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
1

Cesta Básica.

und

4800

R$

1,20

R$

1,20

R$

4,90

R$

9,80

R$

3,90

R$

3,90

R$

82,80

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

R$ 82,80

R$ 397.440,00

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO.
4.1. Os materiais deverão ser entregues, conforme solicitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o
recebimento da Ordem de Fornecimento, obedecidas as especificações técnicas pertinentes;
4.2. O fornecimento deverá ser efetuado na sede do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pedro do
Rosário, localizado na Praça da Matriz, nº 185, Matriz, Pedro do Rosário/MA ou em local por ela indicado.
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4.3. A empresa vencedora deverá responsabiliza-se pelo transporte dos materiais, não cabendo nem custo
adicional por estes serviços.
4.4. O fornecedor se obriga a providenciar às suas expensas a substituição de qualquer parte do material, no
prazo de 05 (cinco) dias, no endereço abaixo indicado, desde que:
a) Não atenda as especificações do Edital;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento do Município de Pedro do Rosário;
c) Que apresente defeito de fabricação;
4.5. Não será admitida proposta parcial dos quantitativos constantes da planilha acima.

5. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do fornecimento/recebimento será feita diretamente pela Contratante, através de
servidor formalmente designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a
CONTRATADA está executando o contrato em conformidade com este Edital e seus anexos.
A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, obrigando-se desde já a
Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem
necessários ao desempenho de sua missão.
Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório
com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer ao Secretário, responsável pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos
relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) fornecer os produtos, conforme especificações estabelecidas no Edital e em sua Proposta de Preços, no
prazo de até 05 (cinco) dias, contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento;
b) entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário, ou em local por ela
indicado;
c) substituir os produtos, acaso devolvidos pela Contratante, por estarem em desacordo com as
especificações e/ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 2 (dois) dias, contadas a partir da respectiva
Notificação;
d) substituir os produtos em que se verificarem vícios redibitórios durante o prazo de garantia, no prazo
máximo de até 2 (dois) dias e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da Contratante;
e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização da
Contratante;
f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;
g) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles,
nomes dos responsáveis, para fins de contato;
h) comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ,
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
i) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à
Administração ou a terceiros;
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j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos,
seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas
decorrentes do fornecimento;
k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os
produtos;
l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao fornecimento
dos materiais, como única e exclusiva empregadora;
n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
p) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) emitir cada Autorização de Fornecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento, em conformidade com a Lei nº 8.666/93;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos, podendo recusar
aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
d) notificar a Contratada para a substituição de produtos reprovados;
e) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
f) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos;
g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
h) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela Contratada.
8. DO PAGAMENTO:
8.1 O pagamento será efetuado conforme o fornecimento até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura
do Termo de Recebimento Definitivo, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao valor das
unidades recebidas, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente
atestados pelo setor competente.
8.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura as certidões de regularidade
junto ao INSS e ao FGTS como condição para a liberação do pagamento.
8.3. O Município poderá suspender o pagamento da nota fiscal, nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possam, de qualquer forma,
prejudicar ao Município;
b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.
9. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
9.1. A Vigência será de 12 (doze) meses, com início a partir de sua publicação.
10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
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10.1. A licitação deverá utilizar como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, cabendo à
Comissão Permanente de Licitação – CPL a escolha da modalidade e a definição dos demais aspectos
inerentes à realização do procedimento licitatório.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11. 1 As sanções administrativas fixadas nas normas, aplicadas aos licitantes e contratados, estão
previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
abaixo elencadas:
I. Advertência, por escrito;
II. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
11.2 As sanções administrativas previstas seguem um sistema gradual, da mais leve (advertência) a mais
severa (declaração de inidoneidade) e são independentes entre si, podendo ser aplicadas.
12. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
12.2. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão
participantes. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão
Gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
13. DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
13.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante vencedor;
13.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações de
habilitação;
13.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante
vencedor;
13.4. Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as
ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;
13.5. O registro a que se refere o item 15.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do
primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos arts. 18, II, 19 no decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, devendo ser registrados obedecendo à ordem prevista no art. 11, §3º, do
referido Decreto.
14. CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO
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A licitante vencedora deverá assinar o contrato na sede do Município, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data da convocação.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, quando
solicitado pela adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado acima, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração Municipal.
O Município deverá providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do
Município, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
O prazo para execução dos fornecimentos é até o final do exercício financeiro, contado da data de
assinatura do contrato, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato do contrato.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação ocorrerá a conta do orçamento geral do
Município, sendo que o programa de trabalho e o elemento de despesa específico constarão quando for
formalizado o contrato ou outro instrumento hábil, conforme faculta o art. 7º § 2 da Lei 7.892/13 c/c Art. 62
da Lei nº 8.666/93.
16. DAS PENALIDADES.
Atrasos injustificados ou a inexecução no todo ou em parte do objeto do contrato sujeitará a
contratada às penalidades prescritas em lei.
17. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO.
A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as
obrigações assumidas sem expressa concordância da Contratante.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) O Município terá direito, a qualquer tempo, de rejeitar quaisquer produtos fornecidos, que de alguma
forma, não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados, independentemente dos defeitos
a serem apresentados após a entrega.
b) A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão
destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
c) Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus
empregados em bens patrimoniais da contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da
CONTRATADA.
c.1) Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da CONTRATADA, o valor
da indenização será descontado no ato do pagamento de fatura, o que fica desde já pactuado.
d) A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
e) As documentações deverão esta de acordo com a LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018;
DECRETO Nº 10.024/2019, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, LEI
Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e demais legislações aplicada à matéria.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 – CPL
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO, sediada na Avenida Pedro Cunha
Mendes, 2361, Centro, Pedro do Rosário – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº ............, doravante
denominada MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, .........................,
brasileiro, inscrita no CPF sob o nº .................., RG nº ........., residente e domiciliado nesta cidade,
doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR, considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2022, RESOLVE
registrar os preços da empresa .................................., CNPJ n.º ............................./XXXX-.... com sede
na ........................, nº .......... - .................. – ..................../.., neste ato representada pelo Sr.
............................, brasileiro, ............, , portador CPF nº ............-.., portador da Cédula de Identidade RG
n.º ................. expedida pela SSP/.., e daqui por diante denominada simplesmente EMPRESA
REGISTRADA, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata
de Registro de Preços, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria do
Município, conforme despacho dos autos do Processo Administrativo nº 15/2022, "ex vi" do disposto no
parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93, tudo com fulcro nas disposições das LEI
10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019, e, LEI COMPLEMENTAR
Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, subsidiariamente pela LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1993, Decreto Municipal nº 08/2021 e mediante as seguintes cláusulas e condições:
OBS: Em caso de divergências entre o teor do Edital e a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
prevalecerão as disposições do primeiro.
RESOLVE:
Registrar os preços dos serviços propostos pela(s) empresa(s) ____________________________, nas
quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, GLOBAL, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes
às normas estabelecidas na LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019, e,
LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, subsidiariamente pela LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual Contratação
de empresa para fornecimento de cestas básicas, para atender as necessidades do Município de Pedro do
Rosário, com fornecimento de peças e acessórios, para atender as demandas dos Órgãos Participantes,
especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2022 – PMPR/MA, que passa a
fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes
vencedoras, conforme consta nos autos do processo nº XX/2022 – CPL.
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no
ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de
acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL, do Município de Pedro do Rosário.
Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do
respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, empresas beneficiárias e
representante(s) legal(is) das empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de
Preços .
CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE FORNECIMENTO
Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer nos endereços contidos na Ordem de
fornecimento emitida pelo Órgão Contratante
Parágrafo Segundo – O prazo para o início do fornecimento será de acordo com a necessidade do Órgão
participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de
acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar
contratações de prestação dos serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e
legislação pertinente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
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.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão 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.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO
GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de
forma a adequá-lo ao mercado.
CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços decorrente de adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não
podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
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preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do
licitante vencedor;
Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das
documentações de habilitação;
Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação
ao licitante vencedor;
Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros
fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;
Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva,
no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços;
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado.
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei
10.520/2002.
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S)
PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.
Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão)
comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente
Ata, após sua ciência.
Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita
através de publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser
aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA ONZE – DA PUBLICAÇÃO
O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial, após sua assinatura,
nos termos da Legislação vigente.
CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2022 – PMPR/MA
e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.
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Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de
1993, a Lei Complementar 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.
CLÁUSULA TREZE - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca da cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.
Pedro do Rosário, ___ de ___________________ de 2022.
Nome
EMPRESA

Secretária Municipal

ANEXO ÚNICO
REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ....../2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000/2022 - PMPR/MA
PROCESSO N.º xxxxxxx/2022 – CPL
VIGENCIA: 12 MESES
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Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº ....../202, celebrada perante a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, tendo como partes o Município de Pedro do Rosário e as
Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO nº
xx/2022 – PMPR/MA.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de cestas
básicas, para atender as necessidades do Município de Pedro do Rosário.
QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
EMPRESA: ............................................
CNPJ: ....................................
Endereço: ..................................................

N°

Telefone / Fax: ..........................
E-mail: ......................................

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO
EMPRESA
VALOR
DESCRIÇÃO
UND QTDE
BENEFICIÁRIA UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL REGISTRADO

Pedro do Rosário – MA, ___ de _________________________ de 2022.

Nome
EMPRESA

Secretária Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 – CPL
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
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CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO, E DE
OUTRO
LADO,
A
EMPRESA
..........................................
Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRO DO ROSÁRIO, sediada na Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro, inscrita no CNPJ sob
o nº ............, doravante denominada MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Saúde, ........................., brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº .................., RG nº ........., residente e
domiciliado nesta cidade, e de outro lado, ........................ , doravante denominada CONTRATADA, sediada
à................., CNPJ nº................, neste ato representada pelo Sr........................., brasileiro, CPF
nº...................., residente e domiciliado nesta Cidade, têm entre si, ajustado o presente Contrato de
Fornecimento, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho constante no Processo Administrativo
nº 15/2022, da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2022-CPL e seus anexos, e ainda da proposta
adjudicada que a este integram, independentemente de transcrição, submetendo-se as parte às disposições
constantes da LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019, LEI
COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1993 e demais legislações aplicada à matéria, mediante às Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas, para atender as necessidades do Município de
Pedro do Rosário, em conformidade com o Anexo I do Edital, que passará a ser parte integrante deste
instrumento, quando de sua assinatura.
CLÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE
Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições dos documentos integrantes deste Contrato,
prevalecerá a seguinte ordem de prioridade: 1º Contrato; 2º Edital; 3º Proposta Adjudicada e toda
correspondência trocada entre as partes.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO
A CONTRATADA fornecerá mediante requisição da CONTRATANTE através da Secretaria Municipal
interessada de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário/MA.
PARÁGRAFO ÚNICO
Para efeito de controle a CONTRATADA deverá ao solicitar o pagamento referente ao Fornecimento,
apresentar comprovante de entrega dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O valor global estimado do presente Contrato é de R$ XXX, que serão pagos conforme o fornecimento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta)
dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da
respectiva Autorização de Fornecimento, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal,
do Certificado de Regularidade do F. G. T. S. e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).
PARÁGRAFO SEGUNDO – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado,
responsável pelo recebimento dos objetos.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta
Corrente da CONTRATADA. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta
cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o
valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a
empresa.
PARÁGRAFO QUARTO – Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a CONTRATANTE
fará jus a desconto financeiro correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado,
por dia de antecipação, até o limite de 10% (dez por cento).
PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização
monetária.
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
O valor do fornecimento proposto pela CONTRATADA não será alterado durante a vigência do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Contrato será até o final do exercício financeiro, com início a partir da assinatura
do contrato. O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias, a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário:
A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação ocorrerá a conta do orçamento geral do
Município, sendo que o programa de trabalho e o elemento de despesa específico constarão quando for
formalizado o contrato ou outro instrumento hábil, conforme faculta o art. 7º § 2 da Lei 7.892/13 c/c Art. 62
da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
A não prestação dos serviços conforme solicitado sujeitará a CONTRATADA à multa correspondente 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Além da multa acima citada a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, nos casos que ensejarem
sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
PARÁGRAFO SEGUNDO
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As sanções previstas nas alíneas “a”, ”c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea
“b”.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A multa prevista não tem caráter compensatório, e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) fornecer os produtos, conforme especificações estabelecidas no Edital e em sua Proposta de Preços, no
prazo de até 05 (cinco) dias, contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento;
b) entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário, ou em local por ela
indicado;
c) substituir os produtos, acaso devolvidos pela Contratante, por estarem em desacordo com as
especificações e/ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 2 (dois) dias, contadas a partir da respectiva
Notificação;
d) substituir os produtos em que se verificarem vícios redibitórios durante o prazo de garantia, no prazo
máximo de até 2 (dois) dias e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da Contratante;
e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização da
Contratante;
f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;
g) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles,
nomes dos responsáveis, para fins de contato;
h) comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ,
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
i) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à
Administração ou a terceiros;
j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos,
seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas
decorrentes do fornecimento;
k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os
produtos;
l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao fornecimento
dos materiais, como única e exclusiva empregadora;
n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
p) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) emitir a Autorização de Fornecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo recusar
aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
d) notificar a Contratada para a substituição dos materiais reprovado;
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e) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,

observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
f) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais;
g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
h) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO
11.1 O contrato poderá ser rescindido:
a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso de 30
(trinta) dias, por escrito;
b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93;
c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
d) judicialmente, nos termos da legislação.
e) A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
11.2. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal n° 8.666/1993.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
11.4. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinado por ato unilateral e escrito da Administração;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
11.5. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos
devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.
11.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes
deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA BASE LEGAL
Na interpretação deste Contrato e casos omissos será aplicada a Lei n.º 8.666, de 22 de junho de 1993 e
demais alterações, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este contrato possui vínculo editalício por estar enquadrado no processo licitatório, Pregão Eletrônico nº
03/2022 (art. 55, inc. XI);
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e
expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio,
devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder
pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução do objeto subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE
e estará obrigada a aceitar suas decisões.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO
A resenha deste Contrato será publicada no Diário Oficial, de conformidade com o Parágrafo Único, do
artigo 61, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, ocorrendo as despesas por conta da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo
consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CIVIL DA
CONTRATADA
A CONTRATADA será responsabilizada nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos na
Lei nº 12.846/2013, quando comprovadamente praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não, na
forma ali prevista.
PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem atos lesivos à Administração Pública:
a) Fraudar o presente contrato;
b) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações do presente contrato, sem autorização em lei, no edital da licitação ou no próprio
instrumento contratual;
c) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
18.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:
a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006 e alterações;
d) Decreto Nº 9.507/2018 e Decreto Nº 10.024/2019
e) Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2022 e seus anexos;
f)Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria, doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais
do Direito.
18.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e
as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.
18.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial
a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Pedro do Rosário - MA,

de

de 2022.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
_____________________
CPF Nº
_____________________
CPF Nº
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Construindo uma nova história com Deus e com o povo.
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro
CNPJ N° 01.614.946/0001-00
TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas,
para atender as necessidades do Município de Pedro do Rosário.
2. JUSTIFICATIVA:
A contratação se justifica diante da necessidade de aquisição de produtos da cesta básica para
atendimento da população em situação de risco e vulnerabilidade social, cadastradas na Secretaria de
Assistência Social, bem como para utilização em ações deste Município.
A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre mercado, no qual
os fornecedores concorrem na busca de oferecer o menor preço por item, sem com isso, comprometer a
qualidade, a confiabilidade, a continuidade de fornecimento. Tal princípio trará benefícios e economia
substanciais ao serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar orientadas para garantir e
maximizar a qualidade ao menor preço possível.
3. PLANILHA ORCAMENTÁRIA
LOTE 1- CESTA BÁSICA
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO DOS
UNID QUANT
PRODUTOS
Açucar cristal com as seguintes
características: obtido da cana de
açucar aspecto cor cheiro próprios
sabor doce sem fermentação
isento de sujidades parasitas
materiais terrosos e detritos
animais e vegetais acondicionado
1
em embalagem plástica atóxica kg
com capacidade de 01 Kg
validade mínima de 12 meses
contados a partir do recebimento
do produto demais condições de
acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa
sif inmetro e outras.
Arroz tipo I longo constituídos de
grãos inteiros com teor de
umidade máxima 15% isento de
sujidades materiais estranhos
2
k
parasitas e larvas acondicionado g
em pacote de 01 Kg e embalagem
secundária plástica resistente com
peso líquido de 30Kg.

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

DE

PEDRO
RaSAR

DO
I
a
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Construindo uma nova história com Deus e com o povo.
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro
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3

4

6

Biscoito com sal tipo cream
cracker
composição
básica
aromatizado
artificialmente
farinha de trigo gordura vegetal
hidrogenada sal com extrato de pacote
malte e fermento biologico
em
pacote
acondicionado
envolucro com três tiras 400g.
Café em pó com as seguintes
características: pó homogêneo
torrado e moido capacidade da
embalagem de 250g com padrão
de qualidade aprovado validade
pacote
mínima de 60 dias contados a
partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias
vigentes.
Flocão de milho fino enriquecido
com ferro e ácido fólico vitamina
b9
com
as
seguintes
características: aspecto de cor
cheiro e sabor próprios com
ausência de umidade fermentação
e ranso isento de sujidades
parasitas e larvas acondicionada pacote
em embalagem plástica atóxica
capacidade de 500g validade
mínima de 05 meses contados a
partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.
Leite em pó integral com teor de
materia gorda mínimo de 26%
integral envasado em recipientes
pacote
hermeticos em saco alumi nado
com 200g embalagem secundária
de 10kg.

1

1

1

2

PREFEITURA

DE
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8

9

10

espaguete
Macarrão
tipo
tipo
sêmola
vitaminado
composição básica sêmola de
trigo enriquecido com ferro e
ácido fólico vitamina b9 farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fóloco vitamina b9 e
corante natural de cúrcuma não
pacote
contém glúten acondicionada em
embalagem plástica capacidade
de 500g validade mínima 06
meses contados a partir do
recebimento do produto demais
condições de acordo com as
saúde/sanitárias
normas
de
vigentes anvisa sif e outras.
Margarina vegetal com sal cor
amarela a branco amarelada
homogênea sabor e cheiro
característicos. Embalagem de
250g contendo prazo de validade
marca composição nutricional und
endereço do fabricante e numero
de registro no orgão competente
acondicionadas em fardos de
papelão o prazo de validade não
deve ser inferior a 180 dias.
Óleo de soja refinado com as
seguintes características: obtido
de espécie vegetal isento de raço e
substãncias estranhas 0% de
gorduras trans acondicionada em
frasco plástico com capacidade de
und
900m1 validade mínima de 10
meses contados a partir do
recebimento do produto demais
condições de acordo com as
de
saúde/sanitárias
normas
vigentes anvisa sif e outras.

1

1

l

PREFEITURA
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PEDRO
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11

12

13

Sal refinado com as seguintes
características: sal refinado iodato
potássio
anti-umectante
de
ferrocianeto de sódio ins 535 não
contém glúten acondicionada em
saco plástico de polietileno
vedado
com pacote
resistente
e
capacidade de 1000g validade
mínima de 10 meses contados a
partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.
Sardinha conservada em óleo
comestível com as seguintes
em
características:
pescado
sardinhas
inteiras
água
conserva
de constituição ao próprio suco
óleo comestível e sal não contém
conservantes não contém glúten
aspecto cor cheiro e sabor próprio
isento de ferrugem danificação da und
lata sujidades parasitas e larvas
acondicionada em lata de 125g
validade mínima 24 meses
contados a partir do recebimento
do produto demais condições de
acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa
sif e outras.
Vinagre em alcool embalagem de
500m1 na entrega somente será
aceito o produto que tenha data de und
validade no mínimo 6 meses.
Marca:

1

2

1

VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
1

Cesta Básica.

und

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

4800

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO.
4.1. Os materiais deverão ser entregues, conforme solicitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após
o recebimento da Ordem de Fornecimento, obedecidas as especificações técnicas pertinentes;
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4.2. O fornecimento deverá ser efetuado na sede do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pedro do
Rosário, localizado na Praça da Matriz, n° 185, Matriz, Pedro do Rosário/MA ou em local por ela
indicado.
4.3. A empresa vencedora deverá responsabiliza-se pelo transporte dos materiais, não cabendo nem
custo adicional por estes serviços.
4.4. O fornecedor se obriga a providenciar às suas expensas a substituição de qualquer parte do material,
no prazo de 05 (cinco) dias, no endereço abaixo indicado, desde que:
a) Não atenda as especificações do Edital;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento do Município de Pedro do Rosário;
c) Que apresente defeito de fabricação;
4.5. Não será admitida proposta parcial dos quantitativos constantes da planilha acima.

5. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do fornecimento/recebimento será feita diretamente pela Contratante, através de
servidor formalmente designado na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93, a quem compete verificar se a
CONTRATADA está executando o contrato em conformidade com este Edital e seus anexos.
A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, obrigando-se desde já a
Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem
necessários ao desempenho de sua missão.
Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer ao Secretário, responsável pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos
relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) fornecer os produtos, conforme especificações estabelecidas no Edital e em sua Proposta de Preços,
no prazo de até 05 (cinco) dias, contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento;
b) entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário, ou em local por
ela indicado;
c) substituir os produtos, acaso devolvidos pela Contratante, por estarem em desacordo com as
especificações e/ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 2 (dois) dias, contadas a partir da
respectiva Notificação;
d) substituir os produtos em que se verificarem vícios redibitórios durante o prazo de garantia, no prazo
máximo de até 2 (dois) dias e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da Contratante;
e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização
da Contratante;
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f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;
g) designar preposto e apresentar relação com endereços fisico e eletrônico (e-mail), telefones, facsímiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
h) comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social,
CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
i) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos
causados à Administração ou a terceiros;
j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos,
tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras
despesas decorrentes do fornecimento;
k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues
os produtos;
1) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do
trabalho;
m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao
fornecimento dos materiais, como única e exclusiva empregadora;
n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
p) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) emitir cada Autorização de Fornecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento, em conformidade com a Lei n° 8.666/93;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos, podendo
recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
d) notificar a Contratada para a substituição de produtos reprovados;
e) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
f) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos;
g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
h) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela Contratada.
8. DO PAGAMENTO:
8.1 O pagamento será efetuado conforme o fornecimento até 30 (trinta) dias consecutivos após a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao
valor das unidades recebidas, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura discriminativa,
devidamente atestados pelo setor competente.
8.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura as certidões de
regularidade junto ao INSS e ao FGTS como condição para a liberação do pagamento.
8.3. O Município poderá suspender o pagamento da nota fiscal, nos seguintes casos:
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a) Descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possam, de qualquer
forma, prejudicar ao Município;
b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.
9. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
9.1. A Vigência será de 12 (doze) meses, com início a partir de sua publicação.
10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
10.1. A licitação deverá utilizar como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, cabendo à
Comissão Permanente de Licitação — CPL a escolha da modalidade e a definição dos demais aspectos
inerentes à realização do procedimento licitatório.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11. 1 As sanções administrativas fixadas nas normas, aplicadas aos licitantes e contratados, estão
previstas no Art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, abaixo elencadas:
I. Advertência, por escrito;
II. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
11.2 As sanções administrativas previstas seguem um sistema gradual, da mais leve (advertência) a mais
severa (declaração de inidoneidade) e são independentes entre si, podendo ser aplicadas.
12. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
12.2. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgão participantes. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços
para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
13. DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
13.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante vencedor;
13.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações
de habilitação;
13.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante
vencedor;
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13.4. Além do preço do 1° (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde
que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;
13.5.O registro a que se refere o item 15.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão
do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos arts. 18, II, 19 no
decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, devendo ser registrados obedecendo à ordem prevista no art.
11, §3°, do referido Decreto.
14. CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO
A licitante vencedora deverá assinar o contrato na sede do Município, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data da convocação.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, quando
solicitado pela adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado acima, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração Municipal.
O Município deverá providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do
Município, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.
O prazo para execução dos fornecimentos é até o final do exercício financeiro, contado da data
de assinatura do contrato, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato do contrato.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação ocorrerá a conta do orçamento geral do
Município, sendo que o programa de trabalho e o elemento de despesa específico constarão quando for
formalizado o contrato ou outro instrumento hábil, conforme faculta o art. 7° § 2 da Lei 7.892/13 c/c
Art. 62 da Lei n° 8.666/93.
16. DAS PENALIDADES.
Atrasos injustificados ou a inexecução no todo ou em parte do objeto do contrato
sujeitará a contratada às penalidades prescritas em lei.
17. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO.
A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as
obrigações assumidas sem expressa concordância da Contratante.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) O Município terá direito, a qualquer tempo, de rejeitar quaisquer produtos fornecidos, que de alguma
forma, não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados, independentemente dos
defeitos a serem apresentados após a entrega.
b) A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou
omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
c) Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus
empregados em bens patrimoniais da contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado
da CONTRATADA.
c.1) Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da CONTRATADA, o
valor da indenização será descontado no ato do pagamento de fatura, o que fica desde já pactuado.
d) A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
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e) As documentações deverão esta de acordo com a LEI 10.520/2002; DECRETOS N° 9.507/2018;
DECRETO N° 10.024/2019, LEI COMPLEMENTAR N°123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006,
LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e demais legislações aplicada à matéria.
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Prefeitura municipal de Pedro do Rosario-MA
Secretaria Municipal de Administração
Cotação de preço
Segue cotação de preço para fornecimentos de cesta básica para o Município de Pedro do Rosario-MA
NOME DE FANTASIA: N2 COMERCIO
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA
CNPJ: 39966.670/0001-00
INSC. EST.: 12.674.067-4
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NAO( )
ENDEREÇO: Rod MA 014, n° 29, KM 37
BAIRRO: Substação
CIDADE: Viana
CEP: 65215-000
E-MAIL: n2.distribuidora(dhotmail.com
TELEFONE: (98) 985610691
FAX:
CONTATO DA LICITANTE: Nikson Nedy TELEFONE: (98) 98561 0691

Pereira Cutrim

BANCO DA LICITANTE: Banco do Brasil
N° DA AGENCIA: 2771-5

_

CONTA BANCARIA DA LICITANTE: 47.419-3

LOTE I - CESTA DÁSICA

ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
i
Açucar cristal com as seguintes características:
obtido da cana dc açucar aspccto cor chciro
próprios sabor doce sem fermentação isento de
sujidades parasitas materiais terrosos e detritos
animais e vegetais acondicionado em embalagem
plástica atóxica com capacidade de 01 Kg validade
mínima de 12 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de
acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes
1
anvisa sif inmetro e outras.
2
Arroz tipo I longo constituídos de grãos inteiros
com teor de umidade máxima 15% isento de
sujidades materiais estranhos parasitas e larvas
acondicionado em pacote de 01 Kg e embalagem
secundária plástica resistente com peso líquido de
30Kg.

3

Biscoito com sal tipo cream cracker composição
básica aromatizado artificialmente farinha de trigo
gordura vegetal hidrogenada sal com extrato de
malte e fermento biologico acondicionado em
pacote envolucro com três tiras 400g.

I

UNID QUANT
1
kg

V.UNITÃRIO
R$
5.00

\'.TOTAL
R$

5.00

kg

?.

R$

5,50

R$

1 1.00

pacote

1

R$

6,60

R$

6,60

I
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4

Café em pó com as seguintes características: pó
homogêneo torrado e moido capacidade da
embalagem de 250g com padrão de qualidade
aprovado validade mínima de 60 dias contados a
partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes.

pacote

1

R$

9,20

R$

920

6

Flocão de milho fino enriquecido com ferro e
ácido fálico vitamina b9 com as seguintes
características: aspecto de cor cheiro e sabor
próprios com ausência de umidade fermentação e
ranso isento de sujidades parasitas e larvas
acondicionada em embalagem plástica atóxica
capacidade de 500g validade mínima de 05 meses
contados a partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

pacote

1

R$

3.80

R$

3,80

7

Leite cm pó integral com teor dc materia gorda
mínimo de 26% integral envasado em recipientes
hermeticos em saco aluminado com 200g
embalagem secundária de 10kg.

pacote

2

R$

7,30

R$

14,60

8

Macarrão tipo espaguete vitaminado tipo sêmola
composição básica sêmola de trigo enriquecido
com ferro e ácido fólico vitamina b9 farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fóloco
vitamina b9 e corante natural de cúrcuma não
contém glúten acondicionada em embalagem
plástica capacidade de 500g validade mínima 06
meses contados a partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

pacote

1

R$

3.85

R$

3,85

9

Margarina vegetal com sal cor amarela a branco
amarelada homogênea sabor e cheiro
característicos. Embalagem de 250g contendo
prazo de validade marca composição nutricional
endereço do fabricante e numero de registro no
orgão competente acondicionadas em fardos de
papelão o prazo de validade não deve ser inferior a
180 dias.

und

;

R$

4,10

R$

4.10

10

Óleo de soja refinado com as seguintes
características: obtido de espécie vegetal isento de
raço e substâncias estranhas 0% de gorduras trans
acondicionada em frasco plástico com capacidade
de 900m1 validade mínima de 10 meses contados a
partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

und

1

R$

10.20

R$

10.20

1

2

'

FOLHA:,,.
PROL
RUBRI
COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA
CNPJ.39.966.670i0001-00
INSC. EST. 12.674.067-4
Rod. MA 014 KM. 37 n° 29, Viana — MA CEP. 65.215-000
Fone. (98)98561 0691email. n2.distribuidoraahotmail.com

11

Sal refinado com as seguintes características: sal
refinado iodato de potássio anti-umectante
ferrocianeto de sódio ins 535 não contém glúten
acondicionada em saco plástico de polietileno
resistente e vedado com capacidade de 1000g
validade mínima de 10 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de
acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes
anisa sif e outras.

pacote

1

R$

1.20

R$

1,20

12

Sardinha conservada em óleo comestível com as
seguintes características: pescado em conserva
sardinhas inteiras água de constituição ao próprio
suco óleo comestível e sal não contém
conservantes não contém glúten aspecto cor cheiro
e sabor próprio isento de ferrugem danificação da
lata sujidades parasitas e larvas acondicionada em
lata de 125g validade mínima 24 meses contados a
partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

und

2

R$

5,00

R$

10.00

13

Vinagre em alcool embalagem de 500m1 na
entrega somente será aceito o produto que tenha
data de validade no mínimo 6 meses. Marca:

und

1

R$

4,00

R$

4,00

R$

83,55

VALOR TOTAL:

ITEM
1

DESCRIÇÃO
Cesta Básica.

UNID

QUANT
4800

and

V.UNITÁRIO
R? 83,55

V.TOTAL
RS 401.040,00

VALOR TOTAL:
Valor total R$ 401.040,00(Quatrocentos e um mil e quarenta reais)
•

Viana — MA. 19 de Janeiro de 2022

COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA
Nikson Nedy P. Cutrim ! Empresário
Súcio I Administrador
RG.798461977
CPF. 930.180.453-00
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COMERCIALSOUSA
E.N. PINHEIRO
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COTAÇÃO DE PREÇO
APRESENTAMOS CONTA CÃO DE PREÇO PARA FORNECIMENTOS DE CESTA BÁSICA
CONFORME ANEXO A3AIXO
ANEXO
LOTE 1 - CESTA BÁSICA
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
UNIR QUANT
1
Açuear cristal com as seguintes características:
kg
l
obtido da cana de açucar aspecto cor cheiro
próprios sabor doce sem fermentação isento de
sujidades parasitas materiais terrosos e detritos
animais e vegetais acondicionado em embalagem
plástica atóxica com capacidade de 01 Kg validade
mínima de 12 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de
acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes
fI
anvisa sif inmetro e outras.

V.IJNITÁRIO
4.95
R$

V.TOTAL
R$

4.95

2

Arroz tipo I longo constituídos de grãos inteiros
com teor de umidade máxima 15% isento de
sujidades materiais estranhos parasitas e larvas
acondicionado em pacote de 01 Kg e embalagem
secundária plástica resistente com peso líquido de
30Kg.

kg

2

R$

5,30

R$

10,60

3

Biscoito com sal tipo cream cracker composição
básica aromatizado artificialmente farinha de trigo
gordura vegetal hidrogenada sal com extrato de
malte e fermento biologico acondicionado em
pacote envolucro com três tiras 400g.

pacote

1

R$

6,60

R$

6,60

4

Café em pó com as seguintes características: pó
homogêneo torrado e moido capacidade da
embalagem de 250g com padrão de qualidade
aprovado validade mínima de 60 dias contados a
partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes.

pacnte

1

R$

9.20

R$

9,20

AV.- 02, QD- 13, N- 05, CONJ. TAMBAÚ,PAÇO DO :.LIMIAR - MARANHÃO, CEP- 65.130-000
EMAIL: enunespinheiro@bol.com.br/cnpj:14.726.992/0001-43/insc..e:;t.:12373722-2 FONE/FAX: 3237-7675

COMERCIAL.SOUSA

RLIBitICA•.~..~-~-':`."~-

E.N. PINHEi TcG
6

Flocão de milho fino enriquecido com ferro e
ácido fólico vitamina b9 com as seguintes
características: aspecto de cor cheiro e sabor
próprios com ausência de umidade fermentação e
ranso isento de sujidades parasitas e larvas
acondicionada em embalagem plástica atóxica
capacidade de 500g validade mínima de 05 meses
contados a partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

pacote

1

R$

3,80

R$

3,80

7

Leite em pó integral com teor de materia gorda
mínimo de 26% integral envasado em recipientes
hcrmcticos cm saco aluminado com 200g
embalagem secundária de 1Okg.

pacote

2

R$

7,30

R$

14.6()

8

Macarrão tipo espaguete vitaminado tipo sêmola
pacote
composição básica sêmola de trigo enriquecido
com ferro e ácido fólico vitamina b9 farinha dc
trigo enriquecida com ferro e ácido fóloco
vitamina b9 e corante natural de cúrcuma não
contém glúten acondicionada em embalagem
plástica capacidade de 500g validade mínima 06
meses contados a partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

I

R$

3,85

R$

3,85

9

Margarina vegetal com sal cor amarela a branco
amarelada homogênea sabor e cheiro
característicos. Embalagem de 250g contendo
prazo de validade marca composição nutricional
endereço do fabricante e numero de registro no
orgão competente acondicionadas em fardos de
papelão o prazo de validade não deve ser inferior a
180 dias.

und

1

R$

4,10

R$

4,10

10

Óleo de soja refinado com as seguintes
características: obtido de espécie vegetal isento de
raço e substâncias estranhas 0% de gorduras trans
acondicionada em frasco plástico com capacidade
de 900m1 validade mínima de 10 meses contados a
partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

und

1

R$

10,20

R$

10,20

AV.- 02, QD- 13, N- 05, CONJ. TAMBAÚ,PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO, CEP- 65.130-000
EMAIL: enunespinheiro@bol.com.br/cnpj:14.726.992/0001-43!insc.est.:12373722-2 FONE/FAX: 3237-7675

FOLHA:
PROC.:

COMERCIALSOUSA

RUBRICA'

E.N. PINHEIRO
I'

Sal refinado com as seguintes características: sal
pacote
refinado iodato de potássio anti-umectante
ferrocianeto de sódio ins 535 não contém glúten
acondicionada em saco plástico de polietileno
resistente e vedado com capacidade de 1000g
validade minima de 10 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de
acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes
anvisa sif e outras.

1

R$

1,20

R$

1,20

12

Sardinha conservada em óleo comestível com as
seguintes características: pescado em conserva
sardinhas inteiras água de constituição ao próprio
suco óleo comestível e sal não contém
conservantes não contém glúten aspecto cor cheiro
e sabor próprio isento de ferrugem danificação da
lata sujidades parasitas e larvas acondicionada em
lata de 125g validade mínima 24 meses contados a
partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

urrd

2

R$

4,90

R$

980

13

Vinagre em alcool embalagem de 500m1 na
entrega somente será aceito o produto que tenha
data de validade no mínimo 6 meses. Marca:

und

1

R$

3.90

R$

3,9()

R$

82,80

VALOR TOTAL:

ITEM
1

DESCRIÇÃO
Cesta Básica.

UNID

QUANT

V.UNITÁR1O

V.TOTAL

and

4800

R$ 82,80

R$ 397.440,00

VALOR TOTAL:

Valor total será de R$ 397.44O,OO(Trezentos e noventa e sete mil e quatrocentos
e quarenta e quatro reais
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EMERSON NUNES PINHEIRO
CPF: 985.177.323-91
RG: 4561193-9 SSPMA
GERENTE
AV.- 02, QD- 13, N- 05, CONJ. TAMBAÚ,PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO, CEP- 65.130-000
EMAIL: enunespinheiro( bol.com.br/cnpj:14.726.992/0001-43/insc.est.:12373722-2 FONE/FAX: 3237-7675
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RIJBRICA:

DE S SILVA
CN PJ:261.961.948/OOO.I -O5
AVENIDA CEL. STANLEY FORTES BATISTA- S/1\ CENTRO- ZÉ DOCA-MA

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COTAÇÃO DE PREÇO
EMPRESA: T DE S SILVA, CNPJ N° 26.961.948/0001-05 ENDEREÇO: Av Cel Stanley Fortes Batista, n° 2054,

Bairro Retorno Zé Doca - MA - CEP: 65.365-000
REPRESENTANTE: TATIELE DE SOUSA SILVA
ALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
DADOS BANCÁRIOS: AG: 2314-0 CONTA: 51992-8 - BANCO DO BRASIL
VALOR DA PROPOSTA: R$ 403.920,000(QUATROCENTOS E TRES MIL NOVICENTOS E VINTE
REAIS)
LOTE 1- CESTA EASICA
[TEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

1

Açucar cristal com as seguintes características: obtido
da cana de açucar aspecto cor cheiro próprios sabor
doce sem fermentação isento de sujidades parasitas
materiais terrosos e detritos animais e vegetais
acondicionado em embalagem plástica atóxica com
capacidade de 01 Kg validade mínima de 12 meses
contados a partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes anisa sif inmetro e outras.

kg

I

R$

5.00

R$

5,UU

2

Arroz tipo 1 longo constituídos de grãos inteiros com
teor de umidade máxima 15% isento de sujidades
materiais estranhos parasitas e larvas acondicionado em
pacote de 01 Kg e embalagem secundária plástica
resistente com peso liquido de 30Kg.

kg

2

R$

5,50

R$

1 1.00

3

Biscoito com sal tipo cream cracker composição básica , pacote
aromatizado artificialmente farinha de trigo gordura
vegetal hidrogenada sal com extrato de malte e
fermento biologico acondicionado em pacote envolucro
com três tiras 400g.

1

R$

6.60

R$

6.60

UNID QUANT

V.UNITARIO

AVENIDA CEL. STANLEY FORTES BATISTA- S/N CENTRO- Zf DOCA-MA
CNPJ26.96I.94511Y)0 t -f)5

V.TOTAL

FOLHAti
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PROC.
RIJBRICA:

T DF, S SILVA

~

CNPJ:26.9~il .948/0001-05
AVENIDA CEL. STANLEY FORTES 9ATiSTA- S/N CENTRO- ZÉ DOCA-MA

4

Café em pó com as seguintes características: pó
homogêneo torrado e moido capacidade da embalagem
de 250g com padrão de qualidade aprovado validade
mínima de 60 dias contados a partir do recebimento do
produto demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes.

pacote

1

R$

9,20

R$

9,20

6

Flocão de milho fino enriquecido com ferro e ácido
pacote
fólico vitamina b9 com as seguintes características:
aspecto dc cor cheiro e sabor próprios com ausência dc
umidade fermentação e ranso isento de sujidades
parasitas e larvas acondicionada em embalagem
plástica atóxica capacidade de 500g validade mínima de
05 meses contados a partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

1

R$

3,80

R$

3,80

7

Leite em pó integral com teor de materia gorda mínimo pacote
de 26% integral envasado em recipientes hermeticos em
saco aluminado com 200g embalagem secundária de
l0kg.

2

RS

7.30

R$

14,60

8

Macarrão tipo espaguete vitaminado tipo sêmola
pacote
composição básica sêmola de trigo enriquecido com
ferro e ácido fólico vitamina b9 farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fóloco vitamina b9 e
corante natural de cúrcuma não contém glúten
acondicionada em embalagem plástica capacidade de
500g validade mínima 06 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de acordo
com as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e
outras.

1

RS

3,85

R$

3,85

9

Margarina vegetal com sal cor amarela a branco
amarelada homogênea sabor e cheiro característicos.
Embalagem de 250g contendo prazo de validade marca
composição nutricional endereço do fabricante e
numero de registro no orgão competente
acondicionadas em fardos de papelão o prazo de
validade não deve ser inferior a 180 dias.

urnd

1

R$

4,10

R$

4,10

10

Óleo de soja refinado com as seguintes características:
obtido de espécie vegetal isento de raço e substâncias
estranhas 0% de gorduras trans acondicionada em
frasco plástico com capacidade de 900m1 validade
mínima de 10 meses contados a partir do recebimento
do produto demais condições de acordo com as normas
de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

und

1

R$

10,50

R$

10.50

AVENIDA CEL. STANLEY FORTES F A(ISTA-S/N CENTRO-ZÉ DOCA-MA
( I\.1,J
C1.« k/t7í)().1••O5
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CNPJ:?6.961.948/0001-05
AVENIDA CEL. STANLEY FORTES. BATISTA- S/N CENTRO- ZÉ DOCA-MA

l1

Sal refinado com as seguintes características: sal
pacote
refinado iodato de potássio anti-umeçtante ferrocianeto
de sódio ins 535 não contém glúten acondicionada em
saco plástico de polietileno resistente e vedado com
capacidade de 1000g validade minima de 10 meses
contados a partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.

1

R$

1,50

R$

1.5!1

12

Sardinha conservada em óleo comestível com as
seguintes características: pescado cm conserva
sardinhas inteiras água de constituição ao próprio suco
óleo comestível e sal não contém conservantes não
contém glúten aspecto cor cheiro e sabor próprio isento
de ferrugem danificação da lata sujidades parasitas e
larvas acondicionada em lata de 125g validade mínima
24 meses contados a partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

und

2

RS

5,00

R$

10,00

13

Vinagre em alcool embalagem de 500m1 na entrega
somente será aceito o produto que tenha data de
validade no mínimo 6 meses. Marca:
VALOR TOTAL:

und

1

R$

4,00

R$

4,00

R$

84,15

ITEM
I

DESCRIÇÃO
Cesta Básica.

UNID
and

QUANF
4800

VIVIT ÁRIO

V.TOTAL

R$ 84,15

RS 403.920,00

VALOR TOTAL:
ZÉ DOCA-MA, 20 DE JANEIRO DE 2022.

T DE S SILVA
CMPJ:26.961.94~/0001-05
Tatiele de Sousa Silva
Representante Legal

AVENIDA CEL. STANLEY FORTES BAI)STA- S/N CENTRO-ZÉ DOCA-MA
C`TPJ'26> J6

Construindo uma nova história cam Deus e com a povo.
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro
CNPJ N°01.614.946/0001-00

MAPA DE APURAÇÃO

LOTE 1- CESTA BÁSICA
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO DOS
UNID QUANT
PRODUTOS
Açucar cristal com as seguintes
características: obtido da cana de
açucar aspecto cor cheiro próprios
sabor doce sem fermentação
isento de sujidades parasitas
materiais terrosos e detritos
animais e vegetais acondicionado
1
em embalagem plástica atóxica kg
com capacidade de 01 Kg
validade mínima de 12 meses
contados a partir do recebimento
do produto demais condições de
acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa
sif inmetro e outras.
Arroz tipo I longo constituídos de
grãos inteiros com teor de
umidade máxima 15% isento de
sujidades materiais estranhos
parasitas e larvas acondicionado
em pacote de 01 Kg e embalagem
secundária plástica resistente com
peso líquido de 30Kg.

kg

Biscoito com sal tipo cream
cracker
composição
básica
artificialmente
aromatizado
farinha de trigo gordura vegetal
pacote
hidrogenada sal com extrato de
malte e fermento biologico
acondicionado
em
pacote
envolucro com três tiras 400g.

V.TOTAL

V.UNITÁRIO

R$

4,95

R$

4,95

2

R$

5,30

R$

10,60

1

R$

6,60

R$

6,60

PË~RO
RaSAR

ia

Construindo uma nova história com Deus e com o povo.
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro
CNPJ N°01.614.946/0001-00

4

6

7

8

Café em pó com as seguintes
características: pó homogêneo
torrado e moido capacidade da
embalagem de 250g com padrão
de qualidade aprovado validade
pacote
mínima de 60 dias contados a
partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias
vigentes.
Flocão de milho fino enriquecido
com ferro e ácido fólico vitamina
com
as
seguintes
b9
características: aspecto de cor
cheiro e sabor próprios com
ausência de umidade fermentação
e ranso isento de sujidades
parasitas e larvas acondicionada pacote
em embalagem plástica atóxica
capacidade de 500g validade
mínima de 05 meses contados a
partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.
Leite em pó integral com teor de
materia gorda mínimo de 26%
integral envasado em recipientes
pacote
hermeticos em saco aluminado
com 200g embalagem secundária
de 10kg.
espaguete
Macarrão
tipo
sêmola
vitaminado
tipo
composição básica sêmola de
trigo enriquecido com ferro e
ácido fólico vitamina b9 farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fóloco vitamina b9 e
corante natural de cúrcuma não
pacote
contém glúten acondicionada em
embalagem plástica capacidade
de 500g validade mínima 06
meses contados a partir do
recebimento do produto demais
condições de acordo com as
de
saúde/sanitárias
normas
vigentes anisa sif e outras.

1

R$

9,20

R$

9,20

1

R$

3,80

R$

3,80

2

R$

7,30

R$

14,60

1

R$

3,85

R$

3,85

+`

PREFEITURA

DE

~
ll

a
RasARIa
Construindo uma nova história com ©eus e com o povo.
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro
CNPJ N° 01.614.946/0001-00

9

10

11

Margarina vegetal com sal cor
amarela a branco amarelada
homogênea sabor e cheiro
característicos. Embalagem de
250g contendo prazo de validade
marca composição nutricional und
endereço do fabricante e numero
de registro no orgão competente
acondicionadas em fardos de
papelão o prazo de validade não
deve ser inferior a 180 dias.
Óleo de soja refinado com as
seguintes características: obtido
de espécie vegetal isento de raço e
substãncias estranhas 0% de
gorduras trans acondicionada em
frasco plástico com capacidade de
und
900m1 validade mínima de 10
meses contados a partir do
recebimento do produto demais.
condições de acordo com as
normas
de
saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.
Sal refinado com as seguintes
características: sal refinado iodato
anti-umectante
de
potássio
ferrocianeto de sódio ins 535 não
contém glúten acondicionada em
saco plástico de polietileno
resistente
e
vedado
compacote
capacidade de 1000g validade
mínima de 10 meses contados a.
partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.

1

RS

4,10

R$

4,10

1

RS

10,20

R$

10,20

1

R$

1,20

R$

1,20

Construindo uma nova história com Deus e com o povo.
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro
CNPJ N°01.614.946/0001-00

12

13

Sardinha conservada em óleo
comestível com as seguintes
pescado
características:
em
conserva sardinhas inteiras água
de constituição ao próprio suco
óleo comestível e sal não contém
conservantes não contém glúten
aspecto cor cheiro e sabor próprio
isento de ferrugem danificação da und
lata sujidades parasitas e larvas
acondicionada em lata de 125g
validade mínima 24 meses
contados a partir do recebimento
do produto demais condições de
acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa
sif e outras.
Vinagre em alcool embalagem de
500m1 na entrega somente será
aceito o produto que tenha data de und
validade no mínimo 6 meses.
Marca:
VALOR TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
1

Cesta Básica.

und

4800

2

R$

4,90

R$

9,80

1

R$

3,90

R$

3,90

R$

82,80

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

R$ 82,80

R$ 397.440,00

Pedro do Rosário — MA, 24 de janeiro de 2022.

Telma
amara Serra
Chefe do Depattariento de Compras
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Construindo uma nova história com Deus e com o povo.
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro
CNPJ N° 01.614.946/0001-00

AUTUAÇÃO DO PROCESSO
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, autuo este Processo
Administrativo que deu origem ao presente processo licitatório nas condições abaixo:

DA LICITAÇÃO
Processo Administrativo N°: 15/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 03/2022
Tipo: Menor Valor Global
Requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social

DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas,
para atender as necessidades do Município de Pedro do Rosário.

ESTIMATIVA DO VALOR
O valor máximo estimado a ser pago será de R$ 397.440,00 (trezentos e noventa e sete mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais).
~

Pedro do Rosário — MA, 31 de janeiro de 2022
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Construindo uma nova história com Deus e com o povo.
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro
CNPJ N°01.614.946/0001-00

DESPACHO

À
Procuradoria Geral do Município

•
Processo Administrativo N°: 15/2022
Interessado: Comissão Permanente de Licitação
Referência: Análise da Minuta do Edital e Anexos

Para fins de análise e emissão de Parecer Jurídico acerca da legalidade dos
procedimentos adotados, envio-lhe a Minuta do Edital e Anexo referente ao Processo
Administrativo N°: 15/2022 e seus anexos, o qual visa o Registro de preços para futura e eventual
Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas, para atender as necessidades do Município
de Pedro do Rosário.
A

Pedro do Rosário — MA, 31 de janeiro de 2022.
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Construindo

uma nova história com Deus e com o povo.
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361- Centro
CNPJ N° 01.614.946/0001-00

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO
SECRETARIA INTERESSADA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.
EMENTA: ! . Analise das minutas de edital e
contrato.2. A Assessoria Jurídica manifesta pelo
atendimento dos disposto na Lei n° 10.520/2002,
Decreto N° 10.024/2019, Decreto n° 7.892/13,
Decreto 7.746/12, Lei n° 8.666/93, Lei
Complementar n° 123/2006 e alterações posteriores
e demais dispositivos legais.

PARECER JURÍDICO
I - DO PROCESSO:
1.1. Os autos chegaram a Assessoria Jurídica do Município para o atendimento do art. 38, inciso VI da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo que, versa sobre procedimento licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico, tendo como objeto o seguinte:
a) Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de cestas
básicas, para atender as necessidades do Município de Pedro do Rosário.
1.2. A despesa será com recursos próprios.
1.3. Os autos foram instruídos com os seguintes documentos:
a) Requerimento oriundo da Secretaria autorizando a abertura do procedimento licitatório;
b) Termo de Referência devidamente justificado;
c) 3 Cotações de Preços;
d) Portaria do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio;
e) Minuta do Edital;
O Minuta do Contrato.
1.4. O processo foi devidamente protocolado e autuado.
1.5. Este é o relatório resumido do processo, segue o parecer.
II- DO EDITAL
2.1. Do atendimento das normas do procedimento licitatório.
O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as obras, serviços, compras e alienações
da Administração Pública serão precedidas de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação.
A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a
proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor
Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na
Constituição Federal na legislação infraconstitucional.
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Construindo uma nova história com Deus e com o povo.
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro
CNPJ N°01.614.946/0001-00
No que se refere a modalidade licitatória ora em análise, vale aclarar que a Lei 10.520/2002 dispõe que
pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, sendo estes
considerados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais (art. 1°, paragrafo
único).
Verificando que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei 10.520/2002,• com aplicação
subsidiária da Lei 8.666/93, como:
I — Definição do objeto de forma clara e sucinta;
II— Local a ser retirado o edital;
III — Local, data e horário para abertura da sessão;
IV — Condições para participação;
V — Critérios para julgamento;
VI— Condições de pagamento;
VII— Prazo e condições para assinatura do contrato;
VIII— Sanções para o caso de inadimplemento;
IX — Especificações e peculiaridades da licitação.
Conforme se depreende dos autos do processo, percebe-se que encontram-se presentes as exigências
constantes do art. 3° da Lei 10.520/02, in verbis:
Art. 3° A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá
o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive
com fixação dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre
os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou
entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e
1V - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja
atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise
de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a
adjudicação
do
objeto
do
certame
ao
licitante
vencedor
Deste feito, conforme se examinou a fase preparatória do processo licitatório
alhures, atendeu aos dispositivos legais, visto que, se encontra presentes as
justificativas quanto à necessidade do presente registro de preço, definição do
objeto, exigências de habilitação, critérios de aceitação da proposta, sanções e
cláusulas do contrato.
Ademais, o termo de Referencia anexo definiu o objeto a ser contrato, de forma precisa, suficiente e
clara, conforme dispõe o art. 3°, inciso XI, alínea "a" no item 1, do Decreto 10.024/2019.
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Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro
CNPJ N°01.614.946/0001-00

Considerando que até então o procedimento não apresenta irregularidades que possam macular o
certame e que a minuta do edital segue os preceitos legais que regem a matéria, opino pelo
prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores atos.
III — DA MINUTA DO CONTRATO
3.1. Do atendimento ao art. 55 da Lei n° 8.666/93. A Minuta contratual atende satisfatoriamente o art.
55 da lei de licitações.

,n

IV — CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1. Conforme explanado acima, de um modo geral, o edital atende ao disposto no artigo 40 da Lei
8.666/93 e Lei Complementar n° 123/06, bem como a minuta do contrato atende ao disposto no artigo
55 da mesma Lei de Licitações.
É o parecer, s.m.j.
Pedro do Rosário, 01 de fevereiro de 2022.

Procuradorjí Iunicípio
Francimar 14is dos Santos
OAB-MA 13.984
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Com a chegada de reforços, Barcelona
deixa Daní Alues fora da Liga Europa

Daniel Alves deve ficar tora da lista de inscritos na Liga Europa — Foto: Getty Images
Por Redação do ge

Os reforços trazidos pelo
Barcelona no fim da janela
de transferências de inverno
deixaram Daniel Alves fora
da disputa da Liga Europa.
Os jornais "As" e "Sport"
afirmam que a comissão
técnica decidiu não incluir o
brasileiro na lista de inscritos
na competição continental,
uma vez que só poderia
adicionar trés novos nomes
depois do mercado de janeiro. O clube divulgou a
lista na tarde desta quarta
e confirmou a informação.
As vagas, desta forma,
am preenchidas com
,torços trazidos para o
ataque blaugrana ao longo

da janela: Ferrán Torres,
que foi contratado ainda
no fim do ano e já fez sua
estreia; Aubameyang, trazido no apagar das luzes do
mercado; e Adams Traoré,
apresentado como atleta do
clube nesta quarta.
Segundo o "As", o técnico Xavi decidiu que, neste
momento, o Barça precisa
focar em aumentar seu poder de fogo e marcar mais
gois. E, por isso, precisa
dos reforços contratados na
competição continental. Ele
mesmo teria comunicado
ao brasileiro após o treinamento desta quarta, e Daniel
- que jogou com a seleção
brasileira na terça - teria
mostrado compreensão.

Em processo de renovação de seu elenco em meio
a uma grave crise econômica, o Barcelona tenta se
recuperar na temporada
sob o comando de Xavi e
usou a janela do inverno
europeu para trazer mais
opções, depois de recorrer
a diversos atletas da base
nos últimos jogos. Adams
Traoré — também formado
em La Masia — retornou
ao time, emprestado pelo
Wolverhampton até o fim da
temporada.
— Estar no Camp Nou é
sempre especial, e ainda
mais ao voltar àquela que
sempre foi minha casa. Farei
todo o possível para qut' os
culés fiquem felizes comigo

- disse ojogador de 26 anos,
que exaltou Xavi como um
ídolo de sua infância.
O Barça volta a campo
depois da pausa para a Data
Fife no próximo domingo,
quando enfrentará oAtlético
de Madrid, no Camp Nou.
O time está na quinta colocação do Campeonato Espanhol, com 35 pontos, 15
atrás do líder Real, que tem
um jogo a mais na tabela.
Na liga Europa, o Barcelona entra em campo no próximo dia 17, no Camp Nou,
no logo de ida do mata-mata
contra o Napoli. A partida de
volta é na semana seguinte
dia 24, na Itália. Quem passar vai .para as oitavas de
final da competição.

ATLÉTICO-MO
Rescisão do contrato do atacante Diego Costa é publicada no BID
Por Redação do ge
A rescisão do contrato
do atacante Diego Costa
com o Atlético-MG foi publicada nesta quarta-feira no
Boletim Informativo Diário
(BID) da Confederação
Brasileira de Futebol. O vinculo do jogador com o Galo
iria até o fim deste ano, mas
as partes acertaram amigavelmente o fim antecipado
do compromisso.
O futuro de Diego Costa
segue em dúvida. Esteve na
mira do Corinthians, foi cita-

do com alvo do Barcelona e
Newcastle, mas ainda não
acertou novo destino.
Diego Costa chegou ao
Atlético no fim de agosto
de 2021. Foram 19 jogos
disputados, marcando cinco
gois. Conquistou os títulos
do Campeonato Brasileiro
e da Copa do Brasil.
O Atlético e o próprio
jogador publicaram mensagem de despedidas mútuas
em 16 de janeiro, confirmando as informações de que
Diego Costa solicitou mesmo o desligamento do clube.

NÁPOLES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA torna
público, que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais, em 01/02/2022. Outorga de Direito de Uso
para um poço situado na Rua Santa Rosa, casa 01, Bairro Santa
Rosa, São Luis - MA, para fins de consumo humano, conforme
dados constantes no processo n° 18746/2022.

Em participação na Central
do Mercado, Rodrigo Caetano falou sobre o processo,
que estava previsto em
acordo verbal, e confirmou
também a inexistência de
qualquer indenização por
parte do jogador.
O vice-presidente do
Galo, José Murilo Procópio,
afirmou em entrevista ao site
Superesportes que a saida
de Diego gerará economia
total de R$ 23 milhões, que
é o valor que o clube deveria
pagá-lo nos 12 meses restantes de contrato.

Diego Costa, atacante (ainda) do
Afléfi• o-MO Foto: Pedro Souza/
Atléiir0-MG

POTIGUAR MATERIAS DE CONSTRUCr,O S.A toma público, que
requereu da Secretaria de Estado do Melo Arnbienre e Recurves
Naturais, em 01/02/2022, Autorização de Perfuraçãr de um poço
situado na Av. Daniel De La Touche, n° 200-B, Bairro Cohama,
São Luiz - MA, para fins de rotinas administrafivas e comerciais,
conforme dados constantes no processo n° 19553/2022.

ESTADO DO MARANHAg,
PREFEITURA DE BELAGUA

tZW3RICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022. A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
BELAGUA. Estado do Maranhão, toma público, para conhecimento dos
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto
Municipal n.° 005/2019 Lei Complementar 123/06, Lei Complementar
n° 128/08. Decreto n°8.538/15, Decreto Federal n° 10.024/2019 e
subsidiariamente as disposições da Lei n° 6.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, por item, para a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO E
POSSIVEL E FUTURA Contratação De Empresa Especializada Em
Serviços De Apoio E Aprimoramento De Conhecimentos Técnicos De
Profissionais Da Educação Do Municipio De Belagua/MA, no dia 17
de fevereiro de 2022, as 09:01 horas (horário de Brasilia), através
do uso de recursos da tecnologia da informação, site hhps://www.
licitabefagua.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada
na Rua nova, SN, Centro, BELAGUA - MA. O edital e seus anexos
encontram-se disponlveis na página web do Portal de Compras
Públicas - Endereço. https://www.licitabelagua.com.br. No SACOP
(Portal do Tribunal de Contas do Estado Maranhão), portal da
transparência do Municipio e na sala da Comissão Permanente de
Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico.
e-mail. cplpmblg@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente
de Licitação. BELAGUA - MA,04 de fevereiro de 2022. Miqueias
Henrique de Meireles - Pregoeiro Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 004/2022. A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
BELAGUA. Estado do Maranhão, toma público, para conhecimento
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n° 10.520/02,
Decreto Municipal n.° 005/2019 Lel Complementar 123/06, Lei
Complementar n° 128/08, Decreto n°8.538/15, Decreto Federal n°
10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a FORMAÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇO E POSSIVEL E FUTURA Contratação de
Empresa Especializada no Fornecimento de Gãneros Alimentícios
para Atenderas Demandas das Secretarias do Municipio de Belagua/
MA, no dia 17 de fevereiro de 2022, as 14:01 horas (horário de
Brasilia), através do uso de recursos da tecnologia da informação,
site hhps?/www.licitabelagua.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Rua nova, SN, Centro, BELAGUA— MA. O edital
e seus anexos encontram-se disponlveis na página web do Portal de
Compras Públicas - Endereço: https://www.licitabelagua.com.br. No
SACOP (Portal do Tribunal de Contas do Estado Maranhão), portal
da transparência do Municipio e nasalada Comissão Permanente de
Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico,
e-mail: cplpmblg(ojgmail.com ou na sala da Comissão Permanente
de Licitação. BELAGUA — MA,04 de fevereiro de 2022. Miqueias
Henrique de Meireles — Pregoeiro Municipal.

bJ ROSÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 03/2022-SRP/CPL - OBJETO: Registro de
preços para future e eventual Contratação de empresa para fornecimento
de cestas básicas para atender as necessidades do Municipìo de Pedro
do Rosário. ABERTURA: Data para cadastro de propostas a partir das
08:00 horas do dia 04/02/2022, Data para abertura de propostas e inicio
dos lances a partir das 08:00 horas do dia 16/02/2022, horário de Brasilia!
DF, locai https:/AidtaneLcom.br/. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão
a disposição dos interessados na Comissão Permanente de LicitaçaoCPL, no Prédio da CPL de Pedro do Rosário, de 2" a 6° feira, no horário
das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente no
portal da transparência, ou no sita do Licitanet, on esclarecimentos
poderão ser realizados através do email: Cplpedrodorrmaario@hotmail.
com. PEDRO DO ROSÁRIO-MA, 02 de fevereiro de 2022. JOSÉ
LEANDRO SILVA RABELO — Pregoeiro Oficial,
TOMADA DE PREÇOS N°. 04/2022-CPL - OBJETO: Contratação de
empresa especializada para execução de serviços de implantação
e recuperação de drenagem superficial de vias urbanas da sede do
Municipio de Pedro do Rosário - MA. ABERTURA: 21 de fevereiro de
2022, às 11:00h. ENDEREÇO: Av. Pedro Cunha Mendes, 2361- centro Pedro do Rosário, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões
da CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA
DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados
na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Pedro do Rosário/MA, de 2' a 6' feira, no horário das 8:00
ás 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente no portai da
transparência, ou adquirido mediante a entrega de 02 remas de papel,
no endereço supracitado. PEDRO DO ROSÁRIO-MA, 02 de fevereiro de
2022. JOSÉ LEANDRO SILVA RABELO - Presidente da CPL.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03/2022
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2022 - PA Nº 604/2021PE 009/2021

•

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2022 - PA nº 604/2021- PE
009/2021. PARTES: Município de Mirador, através da
Secretaria Municipal de Saúde, e a T R DE CARVALHO
EIRELI, com CNPJ n°: 19.127.272/0001-85, tendo por OBJETO:
futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e
acessórios a fim de atender os interesses do município de
Mirador/MA. VALOR: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 24/01/2022. BASE LEGAL: Lei nº
8.666/93 e Lei n° 10.520/2002. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 PODER EXECUTIVO 02 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 021100 FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE 10 Saúde 10 301 Atenção Básica 10 301 0501
GESTAO E ADMINISTRAÇAO DO ORGAO 10 301 0501 2044
0000 MANUT. FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 516
3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.555,48 0,00 205.555,48
205.555,48 0,00 200.000,00 1.500.00 002.001 FMS 0,00 0,00.
PRAZO: 12 meses. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Idelanne
Souza Teixeira, Secretária Municipal de Saúde.
p/CONTRATADO: Luana Silva Pereira /Representante Legal.
Mirador - MA, 01 de fevereiro de 2022.
Publicado por: DEUSEVAN PEREIRA DE BRITO
Código identificador: 2d2c7d3f9a234 7601cb89182ea1d6901
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
OPERACIONAL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
OPERACIONAL

Acordo de Cooperação Técnica e Operacional nº 001/2021,
firmado entre o Município de Paulino Neves, pessoa jurídica de
direito público interno, Administração Pública, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 01.562.914/0001-09, e o INSTITUTO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CIDADES - "IPGC", pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 18.684.416/0001-31, no dia 27 de outubro de
2021 para fins de Estudos de Viabilidade, Modelagem
Contratual e Assessoria Especializada na estruturação e
desenvolvimento de Projetos de Parcerias Público-Privada (PPP)
e Concessões Públicas, com fulcro na Lei Federal 13.019/04 e
art. 21 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Vigência 24
(vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes.
Paulino Neves, 2 de fevereiro do ano de 2022.
Publicado por: MáRCIO FREIRE MACHADO
Código identificador: 621b35d581d00976e770628f08d20b6d
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO
ROSáRIO
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PREGÃÔ ELETRÔNICO Nº.
Registro de preços para futura e eventual Contratação de
empresa para fornecimento de cestas básicas para atender as
necessidades do Município de Pedro do Rosário. ABERTURA:
Data para cadastro de propostas a partir das 08:00 horas do dia
04/02/2022, Data para abertura de propostas e início dos lances
a partir das 08:00 horas do dia 16/02/2022, horário de
Brasília/DF, local https://licitanet.com.br/. TIPO DE LICITAÇÃO:
Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da CPL de Pedro do
Rosário, de 2 a 62 feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O
Edital poderá ser consultado gratuitamente no portal da
transparência, ou no site do Licitanet, os esclarecimentos
através
do email:
poderão
ser
realizados
Cplpedrodorosaario@hotmail.com. PEDRO DO ROSÁRIO-MA,
02 de fevereiro de 2022. JOSÉ LEANDRO SILVA RABELO Pregoeiro Oficial.

Publicado por: JOSE LEANDRO SILVA RABELO
Código identificador: e1fb554d95fd4b79f61be24534dffac5

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011.1613/2019
RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011.1613/2019/PMPR.
PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA, E DE OUTRO LADO,
A EMPRESA MP EMPREENDIMENTOS LTDA-ME (CNPJ nº
16.723.02/0001-26). OBJETO: Prorrogar Por mais 05 (cinco)
meses a vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
011.1613/2019/PMPR objetivando a Construção de Escolas nos
Povoados : Imbiral, Fazenda Nova, Quadra Novajerusalem I,
Quari Quari, Pensão Mucuripe e Ubizal no Município, de
interesse da Secretaria Municipal de Educação. AMPARO
LEGAL: Art. 57 da LEI N° 8.666/93. PEDRO DO ROSARIO-MA,
28 DE OUTUBRO DE 2021. ASSINATURA: JAILSON DA
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, Secretário Municipal de
Administração;; PAULO HENRIQUE FERREIRA COSTARepresentante Legal.
Publicado por: JOSE LEANDRO SILVA RABELO
Código identificador: 277243f5ba837c9a91a910609f3c69b9

TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2022-CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº.
04/2022 -CPL OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução
de serviços de implantação e recuperação de drenagem
superficial de vias urbanas da sede do Município de Pedro do
Rosário - MA. ABERTURA: 21 de fevereiro de 2022, às
11:00h. ENDEREÇO: Av. Pedro Cunha Mendes, 2361- centro Pedro do Rosário, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de
Reuniões da CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Pérmanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Pedro do Rosário/MA, de 22 a 62 feira, no horário
das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado
gratuitamente no portal da transparência, ou adquirido
mediánte a entrega de 02 remas de papel, no endereço
supracitado. PEDRO DO ROSÁRIO-MA, 02 de fevereiro de
2022. JOSÉ LEANDRO SILVA RABELO - Presidente dá CPL.
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Edital poderá ser consultado gratuitamente no portal da
transparência, ou no site do Licitanet, os esclarecimentos
através
do email:
poderão ser realizados
Cplpedrodorosaario@hotmail.com. PEDRO DO ROSÁRIO-MA,
14 de fevereiro de 2022. JOSÉ LEANDRO SILVA RABELO Pregoeiro Oficial.

62,5
4
LEIDE DAIANA PEREIRA DE CARVALHO
386/22
60,0
5
OZANA COSTA CABRAL
202/22
59,5

Publicado por: JOSE LEANDRO SILVA RABELO
Código identificador: 40c5dcfa0bd670ccc20db1b024e7f073
PREFÈITURA MUNICIPAL DE PIO XII

6
SHARLENE ROCHA CABRAL
381/22
59,0

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO
2022137

7
ANTONIO FRANCISCO SILVA PEREIRA
380/22
55,0

•

A Prefeitura Municipal de Pio XII Estado de Maranhão, vem
RETIFICAR o EXTRATO DE CONTRATO publicada dia 15 de
fevereiro de 2022, contrato este firmado entre a Secretaria
Municipal de Educação do Município de Pio XII/MA e a empresa
RN R de Almeida Comercio Eireli, CNPJ 15.116.229/0001-63 no
dia 14 de fevereiro de 2022.

8
ANTONIO CARLOS SILVA GOMES
220/22

Onde se lê: EXTRATO DE CONTRATO 2022133, leia-se:
EXTRATO DE CONTRATO 2022137.

Publicado por: MáRCIO FREIRE MACHADO
Código identificador: 92ec3699989752b111fe7f1274e318b5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO
ROSáRIO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 03/2022

.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO TORNA
PÚBLICO QUE ESTA ADIADA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
03/2022-SRP/CPL - OBJETO: Registro de preços para futura e
eventual Contratação de empresa para fornecimento de cestas
básicas para atender as necessidades do Município de Pedro do
Rosário. Data para abertura de propostas e início dos lances a
partir das 10:00 horas do dia 21/02/2022, horário de
Brasília/DF, local https://licitanet.com.br/. EM RAZÃO DA
INSTABILIDADE NA INTERNET. PEDRO DO ROSÁRIO-MA, 15
de fevereiro de 2022. JOSÉ LEANDRO SILVA RABELO Pregoeiro Oficial.
Publicado por: JOSE LEANDRO SILVA RABELO
Código identificador: 23f62cf974ae3f034900b61ac8855843

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2022-SRP/CPL - OBJETO:
Registro de preços para futura e eventual Contratação de
empresa para prestação de serviços laboratoriais, para atender
as necessidades do Município de Pedro do Rosário. ABERTURA:
Data para cadastro de propostas a partir das 08:00 horas do dia
17/02/2022, Data para abertura de propostas e início dos lances
a partir das 08:00 horas do dia 03/03/2022, horário de
Brasília/DF, local https://licitanet.com.br/. TIPO DE LICITAÇÃO:
Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da CPL de Pedro do
Rosário, de 2$ a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O
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Pio XII/MA, 15 de junho de 2021.
Secretaria Municipal de Educação
Marcia de Moura Costa Martins
Secretária Municipal de Educação
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Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES
Código identificador: 4a766a7ba2391e448f4cd5 7613bb554b
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHãO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Riachão - MA, através do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ruggero Felipe, em
atenção .ao disposto no art. 92, § 42 da Lei Complementar n.º
101, de 4 de maio de 2000, convoca a população em geral para
a Audiência Pública de que trata a demonstração e avaliação
do cumprimento das Metas Fiscais da Execução
Orçamentária relativo ao Terceiro Quadrimestre de 2021 a ser
realizada no dia 25 de Fevereiro de 2022 (sexta feira), às 08h00min horas no Auditório da Câmara
Municipal de Vereadores do Município de Riachão, localizada
na Rua Elias Barros, centro, Riachão - MA. Informa ainda
que o mencionado imperativo legal advém da observância aos
princípios da transparência, da publicidade, elencados no caput
do art. 37 da Constituição Federal, bem como com arrimo na
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Atenciosamente,
RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO
Publicado por: AMANDA NUNES DOS SANTOS
Código identificador: 31a2f9810d951676d8bef9fee4c437aa
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Governoretorça apoio a escolas comunitáçís
com entrega de kits educac pllais
R~:S{tICA~..•
Como parte das ações
de apoio às escolas comunitárias da região metropolitana de São Luís, o Governo
do Estado, por intermédio
da Secretaria de Estado
da Educação (Seduc), entregou, nesta quarta-feira
(16), no Teatro João do
Vale, kits escolares para
melhorar o desenvolvimento e aprendizagem de mais
de 14 mil crianças matriculadas em 117 unidades
localizadas em diversos
bairros.
"A gente vive um novo
~~nto como escola coaria pelo apoio recebido do Governo do Estado.
E um momento de gratidão
ao governador Flávio Dino
e ao secretário Felipe Camarão por esse apoio tão
importante que tem ajudado no desenvolvimento de
milhares de crianças de
São Luís", ressaltou Kelma
Kerline Araújo, gestora da
Escola Ayrton Senna e representante do Movimento
das Escolas Comunitárias
de São Luís.
"São ações fundamentais que já vêm sendo executadas com frequência
pelo governador Flávio Dino
e pelo secretário Felipe

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO TORNA PÚBLICO QUE ESTAADIADA O PREGÃO
ELETRÔNICO N°. 03/2022-SRP/CPL- OBJETO: Registro
de preços para futura e eventual Contratação de empresa
para fornecimento de cestas básicas para atender as
necessidades do Município de Pedro do Rosário. Data
para abertura de propostas e início dos lances a partir
das 10:00 horas do dia 21/02/2022, horário de Brasllia/
DF, local https://licitanet.com.br/. EM RAZÃO DA INSTACamarão de apoio a essas
escolas. Se não fossem vocês [escolas comunitárias],
cerca de 14 mil estudantes
estavam fora da sala de
aula. O Governo do Estado
compreende a contribuição
das escolas comunitárias
para o desenvolvimento dos
maranhenses", destacou o
adjunto da Seduc, André
Bello, representando o secretário Felipe Camarão.
Os kits escolares doados
pela Seduc às entidades co-

munitárias contém materiais
pedagógicos e de suporte
para a alimentação escolar,
bem como prateleiras com
livros e jogos educativos
destinados ao fortalecimento da aprendizagem
das crianças da Educação
Infantil. Além desta ação,
o Governo do Estado já
contribui em regime de cooperação para pagamento
de despesas com água
e energia elétrica dessas
unidades escolares.

"Eu estudei em escola
comunitária e sei da importância dessas instituições
para que a gente tenha uma
educação de fato capilarizada nas periferias. Hoje
estou na Câmara dos Vereadores, como co-vereador
do Coletivo Nós, e sou uma
prova de que esse trabalho
funciona e precisa de mais
investimentos", enfatizou
Eni Ribeiro, co-vereador do
Coletivo Nós, que acompanhou a entrega dos kits.

Expo Indústria: selo "Produzido no Maranhão"
será destaque na edição 2022 do evento
Secretaria de Indústria,
Comércio e Energia (Seinc)
estará presente na Expo Indústria 2022. A participação
do órgão foi definida no início dessa semana durante
reunião entre o secretário
da Seinc, Sérgio Sombra, e
o presidente da Federação
das Indústrias do Estado do
Maranhão (FIEMA), Edilson Baldez. O evento, que
chega em sua 4° edição,
é realizado pela FIEMA e
conta com a correalização
do Governo do Estado, por
meio da Seinc.
Durante os quatro dias
de evento, que será realizado de 26 a 29 de maio
no Multicenter Negócios,
a Secretaria destacará a
diversidade e a grande
capacidade produtiva do
Maranhão, além de micro
e pequenos empreendedores maranhenses. Um dos
grandes atrativos do espaço
Seinc será o selo "Produzido no Maranhão", estratégia
de fomento dos produtos
maranhenses que ajuda o
consumidor a identificar e
valorizar o que é produzido
no estado.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 10/2022-SRP/CPL - OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais,
para atender as necessidades do Município de Pedro do
Rosário. ABERTURA: Data para cadastro de propostas
a partir das 08:00 horas do dia 17/02/2022, Data para
abertura de propostas e inicio dos lances a partir das
08:00 horas do dia 03/03/2022, horário de Brasília/DF,
local https://licitanet.com.br/. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados na
Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da
CPL de Pedro do Rosário, de 2° a 6• feira, no horário das
8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente no portal da transparência, ou no site do Licitanet,
os esclarecimentos poderão ser realizados através do
email: Cplpedrodorosaario@hotmail.com. PEDRO DO
ROSÁRIO-MA, 14 de fevereiro de 2022. JOSÉ LEANDRO
SILVA RABELO — Pregoeiro Oficial.

BILIDADE NA INTERNET. PEDRO DO ROSÁRIO-MA, 15
de fevereiro de 2022. JOSÉ LEANDRO SILVA RABELO
— Pregoeiro Oficial.
COMUNICADO
Posto Pit Stop V Derivado De Petróleo Ltda, torna
público que recebeu junto à Secretaria do Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Renovação da
Licença de Operação — L.O., para atividade de Revenda
de Combustíveis e Derivados de Petróleo, conforme Proc.
N° - 247748/2021, localizado na Estrada MA 110, S/N°,
KM 17 Fazenda Santa Bar, Bairro Zona Rural,, Município
Axixá — MA.
COMUNICADO
COIMBRA E SANTIAGO LTDA, torna público que
recebeu junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais - SEMA, a Licença de Operação —
L.O., para atividade de transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos — Combustíveis (Gasolina, Etanol e Diesel),
conforme Proc. N° - 226960/2021, localizado à Av. dos
Portugueses N°-05, Bacanga, município de São Luís -MA.
COMUNICADO
POSTO JB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, torna público que recebeu junto à
Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença de Ambiental de Regularização
— L.A.R., para atividade de Revenda de Combustíveis e
Derivados de Petróleo, conforme Proc. N° - 228902/2021,
localizado à R do Varejão N°-200, Bairro Centro, Município
De Governador Nunes Freire — MA.

Para o secretário Sérgio Sombra, o órgão terá
um papel fundamental na
programação do evento:
destacar a variedade dos
materiais produzidos no
Maranhão e impulsionar o
investimento nas micro e
pequenas empresas, com
a exposição do selo "Produzido no Maranhão". "A
Expo Indústria Maranhão é

um evento de grande relevância e importância para
a economia e o desenvolvimento do Maranhão. E
a partir da exposição dos
produtos maranhenses
aderidos ao nosso selo,
poderemos mostrar ao
público de todo o pals o
quanto nossa economia
é diversificada e como
podemos ampliar cada vez

mais nossas qualidades
e potenciais", ressaltou o
secretário.
Considerada a maior feira multissetorial da indústria
do Nordeste, a Expo Indústria Maranhão, em 2022,
terá como tema principal a
sustentabilidade, além de
destacar outras áreas, como
bioeconomia, resíduos sólidos e energias renováveis.

COMUNICADO
AM P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, torna
público que recebeu junto à Secretaria do Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença de
Operação— L.O., para atividade de transporte Rodoviário
de Produtos Perigosos— Combustíveis (Gasolina, Etanol
e Diesel), conforme Proc. N° - 225744/2021, localizado à
TV. José de Alencar, N°-07, Bairro Boa Vista, município
de São Domingos do Maranhão- MA.
COMUNICADO
L. O. SIMOES BARBOSA EIRELI - POSTO PORTAL
DOS LENCOES, torna público que requereu junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
- SEMA, a Renovação da Licença de Operação — L.O.,
para atividade de Revenda de Combustíveis e Derivados
de Petróleo, conforme Proc. N° - 24462/2022, Rodovia
BR 402, KM 100, S/N°, Bairro Lado Direito, Morros— MA.
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AVENIDA CEL. STANLEY FORTES

/)

FOLH1ti

S/N CENTRO ZÉ DOCA MA

CARTA PROPOSTA
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual ContraU çã ie e.npresa para fornecimento de cestas básicas.
para atender as necessidades do Município de Pedro do Rosário•Ma.
EMPRESA: T DE S SILVA, CNPJ N°26.961.948/0001-05 ENDEREÇO: Av Cel Stanley Fortes Batista, i 2054,
Bairro Retorno Zé Doca - MA - CEP: 65.365-000
REPRESENTANTE: TATIELE DE SOUSA SILVA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
DADOS BANCÁRIOS: AG: 2314-0 CONTA: 51992-8 -BANCO DO BRASIL
VALOR DA PROPOSTA: R$ 298.080,00 (duzentos e noventa e oito mil e oitenta reais)
LOTE 1 - CESTA BÁSICA
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1
Açucar cristal com as seguintes características: obtido da
cana de açucar aspecto cor cheiro próprios sabor doce sem
fermentação isento de sujidades parasitas ma r.ais
terrosos e detritos animais e vegetais acondicion o E!m
embalagem plástica atóxica com capacidade de 0J Kg
validade mínima de 12 meses contados a partir .c
recebimento do produto demais condições de acora'; cora
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif i~imetro e
outras.
2
Arroz tipo I longo constituídos de grãos inteiros com tear
de umidade máxima 15% isento de sujidades mate;idas
estranhos parasitas e larvas acondicionado em pacote de
01 Kg e embalagem secundária plástica resistente com
peso líquido de 30Kg.
3
Biscoito com sal tipo cream cracker composição hãsica
aromatizado artificialmente farinha de trigo gordura
vegetal hidrogenada sal com extrato de malte e ferm.ntj
biologico acondicionado em pacote envolucro com tr4s
tiras 400g.
4
Café em pó com as seguintes caracterísiirat: p¿
homogêneo torrado e moido capacidade da emba g..rn de
250g com padrão de qualidade aprovado validade
.i
de 60 dias contados a partir do recebimento do p~ódutcr
demais condições de acordo com as nour.as 'de
saúde/sanitárias vigentes.

UNID

QUANT

V.UNITÁRIO

k
g

1

R$ 3,71

R$

kg

2

R$ 3,98

R$ 7,95

pacote

1

R$ 4,95

R$ 4,95

pacote

1

R$ 6,90

R$

AVENIDA CEL. STANLEY PORTES bA F ISTh S/N CEN1 RO- ZÉ DOCA MA
(.'';PJ:2ti.96 í • ' IK/()t)i) I _{}5

V.TOTAL

3,71

6,90

(FOLHA:
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AVENIDA CEL. STANLEY FORTES BATISTA- S/N CENTRO- ZE DOCA-M.A

6

7

8

9

10

11

Flocão de milho fino enriquecido com ferro e ácido fálico
vitamina b9 com as seguintes características: aspeito de
cor cheiro e sabor próprios com ausência de úm'tdacte
fermentação e ranso isento de sujidades parasitas . I~rvds
acondicionada em embalagem plástica atóxica cáp~acídade
de 500g validade mínima de 05 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sit e outras.

pacote

Leite em pó integral com teor de materia gorda mínimo ue
26% integral envasado em recipientes hermeticos em saco
aluminado com 200g embalagem secundária de 10kg.
Macarrão tipo espaguete vitaminado tipo sêmola
composição básica sêmola de trigo enriquecido corn ferro
e ácido fólico vitamina b9 farinha de trigo enriquecida corri
ferro e ácido fóloco vitamina b9 e corante natural de
cúrcuma não contém glúten acondicionada em embalagem
plástica capacidade de 500g validade mínima 06 meses
contados a partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de saúde/s.anitári s
vigentes anvisa sif e outras.
Margarina vegetal com sal cor amarela a branco amarelada
homogênea sabor e cheiro característicos. Embalagem de
250g contendo prazo de validade marca composição
nutricional endereço do fabricante e numero de registre
no orgão competente acondicionadas em fardos ue
papelão o prazo de validade não deve ser inferior a 180
dias.
Óleo de soja refinado com as seguintes características.
obtido de espécie vegetal isento de raço e substã:rcias
estranhas 0% de gorduras trans acondicionada em frasco
plástico com capacidade de 900m1 validade mínima dc 10
meses contados a partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.
Sal refinado com as seguintes características: sal refinada
iodato de potássio anti-umectante ferrocianeto d'cc s5r17Ó
ins 535 não contém glúten acondicionada em saco nlásiic o
de polietileno resistente e vedado com capacidade de
1000g validade mínima de 10 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de acordo :òn
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outra .

1

R$ 2,85

R$

pacote

2

R$ 5,48

R$ 10,95

pacote

1

R$ 2,89

R$

2,89

UND

1

R$ 3,08

R$

3,08

und

1

R$ 7,65

R$

7,65

pacote

1

R$ 0,90

AVENIDA CEL. STANLEY FORTES CiATISI- :- S/N CENTRO- ZÉ DOCA-MA
t:"'VP.1:2t7.96I.?IK¡..'•(utI C5

2,85

R$ 0,90

I DES. SI E1VA
C:NPJ:26.96 = .948/0001-05
AVENIDA CEL. STANLEY FORTES

12

13

Sardinha conservada em óleo comestível com as seguintes
características: pescado em conserva sardinhas inteiras
água de constituição ao próprio suco óleo comestível s&
não contém conservantes não contém glúten aspecto cr,.
cheiro e sabor próprio isento de ferrugem danificação da
lata sujidades parasitas e larvas acondicionada em lata de
125g validade mínima 24 meses contados a partir dG
recebimento do produto demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.
Vinagre em alcool embalagem de 500m1 na entrega
somente será aceito o produto que tenha data de validade
no mínimo 6 meses. Marca:
VALOR TOTAL.:

ITEM DESCRIÇÃO
1

i~?A-

Cesta Básica.

UNID

QUANT

und

4800

5/N CENTRO- ZÉ DOCA-MA

und

2

R$ 3,68

R$

7,35

. und

1

R$ 2,93

R$

2,93

R$ 62,10

V.UNfl Arre
RS

!:,i0

V.TOTAL
298.080,00

RS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 298.080,00 (duzentos e noventa e oito mit e oitenta reais)

ZÉ DOCA-MA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

~

A
T TrL S i L\ A
26.961.. 4W0001-05
Tatiele de Sousa Silva
Representante Legal

AVENIDA CEL. STANLEY FORTE tiATiSTA ï! 10ENTRO
t_"tiPJ:2t'. 'fif ti-f3•'''.ì{l(J;-Q5
,,

LÉ

DOCA-MA

,y

Con,3tlta SII'ifc.GRA / ICMS

14/02/2022 16:01

FOLHA:
PROC.:

Resultado da Consulta SINTEGRAJICMS
IDENTIFICAÇÃO
CGC: 26.961.948/0001-OS Inscrição Estadual: 12.514494-6
Razão Social: T DE S SILVA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL
ENDEREÇO
Logradouro: AVE CELSTANLEY FORTES BATISTA
Número: 2054 Complemento: TERREO1
Bairro: RETORNO
Município: ZE DOCA UF: MA
CEP: 65365000 DDD: Telefone: 81603660
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNAE
4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
Principal: PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIO£ - SUPERMERCADOS
CNAEs Secundários
Código

Descrição CNAE

4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D` CONSIF.UÇÃO EM GERAL
4724500 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS'
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 02/12/2021
OBRIGAÇÕES
NF'e a partir de (CNAE's): 07/05/2018 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de:
CE a partir de:
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como ce:tidáo de soa efetive existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem ex, iuem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.
Data da Consulta: 14/02/2022
Número da Consulta:

aplicacoes.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsr,lta.:sf

1/1

FOLHA;
PROL.:
RUBRICA;

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: T DE S SILVA
CPF/CNPJ: 26.961.948/0001-05

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:44:36 do dia 27/01/2022, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas po.iem ser corflrmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILLTA'O:

Código de controle da certidão: CFA4270122114436
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este docwnento.
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PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA EOMERC1AL

JUCEMA

+ Fite ducumento foi geradn no pixtal Emluesa Fdcil

15:38 4OB N° 21102140623.
CERTIFICO a REC3ISPRG ` ( 26/01ii017
PROTOCOLO: 1?0)3dS0S .7E 24/0,¡2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700320633. NIRZ; 2U02140623,
T DE S SILVA
Lilian TLeresa RLdrim.atl Mendzluça
$E`"3t8TÁF.~i1• aia~iT.t,I.
SD LUÍS. _61'sí; 2017
mww. empreeafac i l .,1a. 'L*v.4r

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a ct)ap':craç5r d•s sua euterticidade:aos respectivos por:aia.
Informando seus reap,ctieor ciS4gna; d,+ verifirtação

Página 1 de 2
FOLHA

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇAO DA EMPRESA' T DE S SILVA

PFtoG'a.~~ o `

TATIELE DE SOUSA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 04/03/1994, identidade n.º

0373367120094 SSP MA, CPF N.º 05627816333, Residente e domiciliada na Rua José Sarney
n.º 54 Centro Zé Doca MA CEP 65365000, Titular da empresa T DE S SILVA com sede na Av.Cel.
Stanley Fortes Batista n.º 2054 TERREOI bairro retorno Zé Doca MA CEP 65365-000, inscrito na
Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o ?GIRE 21102140623 e no CNPJ sob o n.º
26961948/0001-05, fazendo uso do que permite abrir filial , a qual se regerá, pelas clausulas e
condições seguintes:
1 Clausula _ A Filial T DE S SILVA, será estabelecida na Av. Pedro Cunha n.º 827 Centro Pedro

do Rosário MA CEP 65206-000.
2 Clausula _ O objeto social será: 4711-3/02 Comercio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios- supermercados, 4744-0/99 Comercio varejista
de materiais de construção em geral.4724-5/00' omercio varejista de hortifrutigranjeiros.

3 Clausula _ O Capitai Social será de R$ 16.000.0( (Deaesseis Mil Reais) integralizado.
4 Clausula _ O nome de fantasia será Atacado Bom Preço II.
Zé Doca MA 15 de janeiro de 2021

Tatiele de Sousa Silva

I ~b

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Geãtí. e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

Página 2 de 2
FOLHA
PROC.'
RUBRIC

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa T DE S SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSENANTE(S)
CPF
05627816333

Nome
TATIELE DE SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM ò2'..i'20R1 12:13 SOB N" 21900341766.
PROTOCOLO: 210074736 DE 21it11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 121004192u6. CNPQ DA SEDE: 26961948000105.
NIRE: 21102140623. COM EFEITCb DO REGISTRO RE: 15/01/2021.
T DE S SILVA
LÍLIAN THERESA HODRIGUkLS õRNUONÇA
6ECRET1íRIA-GERAL
waw.e~reeaEacil.ma.g~t•.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeite i cer'roveçlo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos -odigos de verit.icação.

F4i.C1Fil

Pi80G.:

Pv~atcA•

Secretaria da ;ti1ìcro e Pequena Enpreaa
Sçerécarïa da Raaionaüzaçao e Simpti Piçnçlo
[)epartdtnenta de Registro Empresarial e integração
junta Comercìai du Estado do MaranJtaçr - JUChittA

DECL,A

ENQC ADRAMEN'TO DE MICROEMPRESA

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCE

O En7presárió T DE S SILVA, estabelecido(a) na AVENIDA C'EL, STANLEY FORTES BATISTA, 2054
TERREOI, RETORNtl, Ze Doca - MA, CTiP: 65365-000, requer a Vossa Senhora o arqui~amento do
presente instrumento e declara, sob as penas da I.ei, que sc cncluadì<r na condição de MICR(}EMPRES.4,, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de [4/12/2006,

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Z4 Duca -MA, 10/0112017

TATIELE TIE SOUSA SI
Titular
• Lee docerrrex+nf

n yereuH, iWfa,nc! Fnrpna

JUCE Ml1

v

CERTIFICO O RBCiISTkO 814 26/O1/2O
1538 S3QA N4 20170033848.
PROTOCOLO: 170033848 DR 2•i1tr1/a0].7. t25DIEK] DR VRRIP'ICAÇÃO:
11900320641. NIRB; 2z1t'..t14062'i.
T DS S SILVA
LI]. ian

R~drl.gues ?:endt
SECRBTÃR::A-GERPS.
SÃO LUIS, 2$/O1./kd].7
Theresa

nça

www.empresaEaci1.aa.go> .br

a validade deste documento, se impresso, fica sujeito 8 comrrevaçáu de sua autenticidade nos reapectivas portais..
Informando seus reapectivor c6di.gos de verificação

04/02./2022 09:31
FOLHA:
PROC.:
RU5RICIA.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 056.278.163-33
Nome: TATIELE DE SOUSA SILVA
Data de Nascimento: 04/03/1994
Situação Cadastral: REGULAR
Data da Inscrição: 26/11/2009
Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 09:31:18 do dia 04/02/2022 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 8DD5.4B6C.187D.2732

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".
(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.)
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PROL.
tCA:.~~

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA
DATA DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 26101/2017

NUMERO DE INSCRIÇÃO

.948r0a01 a5
MATRIZ

CADASTRAI_

NOME EMPRESARIAL

T DE S SILVA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

ATACADAO BOM PRECO

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados
CÓDIGO E DESCRIÇÃC DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.24.5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JOR(OICA

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NUu,F.rt)

AV CEL STANLEY FORTES BATISTA

2054

1

rÕC MPLEMFNTO

TERREO1

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNIC:PIO

UF

65.365-000

RETORNO

ZE DCCA

MA

ENDE:PEçO ELETRÔNICO

TEI,ETONE

(98) 8160-3660
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
ww+ww

STUACAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

26/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

S~TUACAO ESPECIAL
wwwwww~w

( ÁD (A DA SITUA
( wwrwe.~

O ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 12/0112022 às 17:19:06 (data e hora de Brasilia).
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

26.961.948/0001-05
T DE S SILVA
R$40.000,00 (Quarenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

111

As
Prot. N°•
Rubrica

/6/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DEVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: T DE S SILVA
CNPJ: 26.961.94810001-05
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n ° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:01:45 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasiiia>.
Válida até 26107/2022.
Código de controle da certidão: FB85.BA05.74A5.8C93
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

~_

S
RuDrica~~

~►

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÊ DQGA
PREFEITURA MUNICIPAL DF tE DOCA
AV. MILITAR, N° SIN - VILA DO BEC
CNPJ 12122065000199

CERTIDÃO NEGATIVA
A prefeitura Munlcipai de ZE DOCA, a requerimento da pessoa interessada T DE S SILVA.
CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa juridicatfisica a seguir referenciada não
registra débitos mobiliários com os cofres pubh os municipais até a presente data, tendo a presente
CERTIDÃO validade até o dia 1910412022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento
de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo

tnscr çâo Municipal: 000642
CPF/CNPJ: 26961948000105

Contrïbuinie:

T DE S SILVA

Nome Fantasia:

ATACADÁO BOM PREÇO

Endereço:

CEL, STANLEY FORTES BATISTA, 2054
CENTRO
ZÉ DOCA - MA
Oatia,de Abertura: O

Barro
Cidade'
Inscriçóo Est.:

Compiem
TERREO 1
CEP: 65365000

AV

Data de Encerramento: 0

Atividade.

Emissão:

19/0112022 14:44:35

Número/Controla da Certidão

Validade'

ía,X21/2' 22

C896877EF89i31FA4

~a l

Faoaa'sr~4: iY, t~tu~ïlYir:tK? ~t ~i.'stt
kctctár~u a Fatenda Dúblka

~sr~~: ~Y'414~1U21

~

FULNt1.
I
RUB

► PREFEITURA MUNICIPAL DE Z DOCA

~

n:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÊ DOCA
AV. MlUTAR, Na SIN - VILA 00 t3EC
GNPJ: 12122065000199

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
A prefeitura Municipal de zE DOCA, a requerimento da pessoa interessada T DE S SILVA,
CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessarios, que a pessoa juridìca/física a seguir referenciada não
registra débitos mobìliàrios com os cofres públicos munìcípe s até a presente data, tendo a presente
CERTIDÃO validade até o dia 19/04/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento
de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta dat=a mesmo durante a vlgéncia desse prazo.

Inscrição Municipal: 000642
Contribuinte:

T DE S SILVA

Nome Fantasia:

ATACADÃO BOM PREÇO

Endereço:

AV CEL. STANLEY FORTES BATISTA, 2054

Bairro:

CENTRO
ZÉ. DOCA - MA

Cidade:

CPF/CNPJ. 28961948000105
Compleim

TERREO 1

CEP: 65368000

Insonçào Esta.

Data de Abertura o

Da de Encerramento 0

Atividade

Emissão:

1!l01►2022 14:46:09

Numero/Controle da Certidão.

Validade:

1 ,1cg2cz2

Usuário:

ERIK

435E4A68EF8F2E84

Stti1?tiria da Fazenda bci
P0rEaI ; ~ 4!' C?r¡12721
e~

~
~
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PODER JUD.ICARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DE S SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.961.948/0001-05
Certidão n°: 3378595/2022
Expedição: 27/01/2022, às 12:06:30
Validade: 25/07/2022 - 180 ;cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que T DE S SILVA (MATRIG E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 26.961.948/0001-05, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° x2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 .
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidàc atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação cias pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença conderiatórja transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestú~.. cnot~acst.jus.br

`

27101/2022 12:01

Consulta Reg!ilaridade do Empregador
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

26.961.948/0002-88
Inscrição:
Razão Socialfi DE S SILVA
AV PEDRO CUNHA / CENTRO / PEDRO
Endereço:

DO ROSÁRIO / MA / 65206-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:27/01/2022 a 25/02/2022
Certificação Número: 2022012712010335890204
Informação obtida em 27/01/2022 12:01:04
A utilização deste Certificado para os rins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacWpages/consultaEmpregadcr.jsf
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
N° Certidão: 001028/22

Data da

Inscrição Estadual: 125144946

CPF/CNPJ:26961948000105

04/01/2022 16:42:15

Razão Social: T DE S SILVA
,_ Endereço:
Telefone:

AVE CEL STANLEY FORTES BATISTA, 2054 TERREO1 CEP: 65365000 (98)81603660

UF: MA

Município: ZE DOCA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/1212002 e disposto no artigo 205 da lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/05/2022.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
,., http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/01/2022 11:58:34
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
N° Certidão: 000612/22

Data da

Inscrição Estadual: 125144946

CPF/CNPJ:26961948000105

04/01/2022 16:43:12

Razão Social: T DE S SILVA
Endereço:

AVE CEL STANLEY FORTES BATISTA, 2054 TERREO1 CEP: 65365000 -

Telefone:

(98)81603660

Município: ZE DOCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/05/2022.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".
CERTIDÃO EMITIDA vRATUITAMENTE.

Gata Impressão: 27/01/2022 11:59:09

I
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Contém este livro 03 folhas numeradas tipograficamente do n°
01 ao 03 que servirá de lançamento do Livro Diário de n° 009 na forma do
parágrafo 10 (primeiro), ARTIGO 5° (quinto) decreto lei número 486/69 em
substituição ao Livro Diário Copiativo, onde estão registradas todas as operações
realizadas pela empresa abaixo qualificada.
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CNPJ
CEP
lnscr. Estadual.......:
Período

T de S SILVA- ME
Avenida Cel. Stanley Fortes Batista, n°2.054,Terreo 1
Retorno
Zé Doca - MA
26.961.948✓0001-05
65.365-000
12.514.494-6
01/01/2021 a 31/12/2021

Orgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado do Maranhão
JUCEMA n° do HIRE 21102140623, datada de 26 de Janeiro de 2017.
Zé Doca- MA, 01 de Janeiro de 2021.

7atiele de Sousa Silva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sônia O%ira Silva
CRC 9823-OIMA
Tec. Contabil

~
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Contém este livro 03 folhas numeradas tipograficamente do n° 01 ao 03 que
serviu de lançamento do Livro Diário de n° 001 na forma do parágrafo 1°
(primeiro), ARTIGO 5° (quinto) decreto lei número 486/69 em substituição ao Livro
Diário Copiativo, onde estão registradas todas as operações realizadas pela
empresa abaixo qualificada.
~

Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CNPJ
CEP
/nscr. Estadual
Período

T de S SILVA- ME
Avenida Cel. Stanley Fontes .Batista, n°2.054,Terreo 4
Retorno
Zé Doca - MA
26.961.948/0004-05
65.365-000
- 12.514.494-6
01/01,2021 a 31/l2f2021

Õrgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado do Maranhão
JUCEMA n° do NIRE 21102140623, datada de 26 de Janeiro de 2017
Zé Doca- MA, 31 de Dezembro de 2021.

~

l tw1 de Sousa Silva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sônia Olswira Silva
CRC 9823-0/MA
Teo. Contabil

/((/

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização. Gestão e Governa Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÕNICA
Certificamos que o ato da empresa T DE S SILVA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
Nome
TATIELE DE SOUSA SILVA
SONIA OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇE0 EM 2SIn: / L'J22 .1.59 SOL+ :i° '20220092559.
PROTOCOLA: 220092559 DE 21;Oi/205
d'ïRt: 211021L10ã23.
T DE S SILVA - NE

JUCEII4A

FLORENCIO EYANLFS NETO
RESPONSÁVEL PELA AG_ENTIf'AÇÇAO
SÃO LUIS, 2.i/01í202?
amgresafaci1.na.4.w.bt

FOLFj~q
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Atacadão Bom Preço

PROL.

De: T de S SILVA- ME
CNPJ: 26.961.948/0001-05
INSC. ESTADUAL: 12.514.494-6
NIRE 21102140623
Avenida Gel. Stanley Fortes Batista, n° 2.054,Terreo 1 -Retorno - Zé Doca- MA

RUBRI

BALANC4 GERAL
REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa
Estoque
PERMANENTE IMOBILIZADO
Instalações
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
(-) Depreciação

TOTAL DO ATIVO
PASSNO
Circulante
Fornecedores

12.356,20
49.803,52

62.159,72

120.450,00
11.989,00
11.890,23
134,45

144.194,78
206.354,50

49.149,65

49.149,65

12483,12

12.483,12

40.000,00
104.711,73

144.721,73

OBRIGAÇÕES SOCIAL
Simples Nacional
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Lucro Neste Exercido

TOTAL DO PASSIVO

206.354,50
Importa o presente BALANCO em R$: 2.06.354,50 (Duzento e Seis Ml, Trezentos e
Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).
Zé Doca - Ma. 31 de De~emhro de 2021

'Tatie& de Sousa Silva
CPF 056.278.163-33
Titular

/63

FOLHA

Sônia Oliveira Silva
CRC 9823-O/MA
Tee. Contabil

J
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De: T de S SILVA- ME
CNPJ: 26.961.948/0001-05
INSC. ESTADUAL: 12.514.494-6
NIRE 21102140623
Avenida Cei. Stanley Fortes Batista, n° 2.054,Terreo 1 -Retorno - Zd Doca- MA
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DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 2021

920.269,92

RECEITA BRUTA OPERACIONAL
(-) Impostos s/ vendas e serviços

7.080,84

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL
(-) Custo dos Produtos. Bens ei ou serviços

1.066.635,66
788.562,12
329.063,65

RESULTADO OPERACIONAL
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas Financeiras
(-) Outras Despesas

84.745,96
18.000,00
37.620,00

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
(-) Simples Nacional

83.975,96

188.697,69
104.721,73

LUCRO DO EXERCICIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Patrimônio Inicial
(+) Lucro Liquido do Exercício
Alteração do Capital
Patrimônio Liquido Final
Montante das Compras
Montante das Vendas

40.000,00
104.721,73
144.721,73
788.562,121
920.269,92
Zé Doca - Ma. 31 de Dezembro de 2021

2atit ãe Sousa Silva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sônia OCrveira Silva
CRC 982.3-MIMA
Tec. Contabil

~

Preço
Atacadão

Bom

Página 3 de 5
De: T de S SILVA- ME
CNPJ: 26.961.94810001-05
INSC. ESTADUAL: 12.514.494-6
NIRE 21102140623
Avenkla Cel. Stanley Fortes Batista, n° 2.054,Terreo 1 -Retino Zé Doca- I,1A
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ÍNDICES DE LIQUIDEZ
LEI n° 8.666!93
Imobilização do Patrimônio Líquido
Ann
2021

Índice de Liquidez Corrente. ILC= 1,00
Índice de Liquidez Corrente: ILG=1,00

Índice de Endividamento Total IET=0,29

Zé Doca = Ma. 31 de Dezembro de 2021

2atiele de Sousa Silva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sônia Oliveira Silva
CRC 9823-01MA
Tec. Contabil

Preço

Bom

Atacadão
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De: T de S SILVA- ME
CNPJ: 26.96t94810001-05
INSC. ESTADUAL: 12.514.494-6
NIRE 21102140623
Avenida Cel. Stanley Fortes Batista, n° 2.054,Terreo 1 -Retorno - fé Doca- MA
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Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/1212021
Nota i - Contexto Operacional
A empresa T de S SILVA- ME, com sede na Avenida Stanley Fortes Bafista, n° 2.054, Terreo 1 -Retorno, Zé Doca MA. CEP 65.365-000, tem como atividades: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimenticios - supermercados; Comércio varejista de Materiais de Construção em geral; Comercio varejista
de Hortifrutìgranjeiros, entre outras operações e está em plena atividade desde 26101/2017.
Nota 2- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.
A empresa T de S SILVA- ME, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo
em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Nota 3- Práticas Contábeis
3.1 - Disponibilidade.
Trata-se de aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e
com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aolicações financeiras de liquidez imedata estão
demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do encerramento do Balanço Patrmonial.
3.2- Clientes Diversos
A referida conta contábil apresenta saldo no final do exercido por- se tratar de Restos a Pagar de contratos
firmados que ainda não foram devidamente empenhados e pagos. Ficando para o exercido subsequente a sua
devida quitação.
Nota d- Garantias prestadas a terceiros e outras responabilldaiies eventuais ou contingentes
A empresa não possui ações trabalhistas em andamento movidas por ex-empregados.
Nota 5- Eventos subsequentes.
As demonstrações Contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as
especificidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de
controle de
informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.
Zé Doca-MA. 31 de Dezembro de 2021

7aciefe de Sousa Silva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sonia OCrveira ,Silva
CRC 9823-0/MA
Teo. Contabil

I

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Ernprasarial e Integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa T DE S SILVA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ

Nome

05627816333

TATIELE DE SOUSA SILVA

96433272304

SONIA OLIVEIRA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO E 25/01:2O2á .12:10 SOH N° 20220091404.
PROTOCOLO; 22C091404 DE 25I01/t022.
CÓDIGO DE VERIFXCAÇÃO: 122009163.3. CNP. DA SEDE: 26961948000105.
PIAR: 2110214062'.. CON SIRITOS DC REGISTRO EM; 25/01/2022.
T DE S SILVA - NE
1?IQARDO DIIIL2 DIAS
V ICE-PRES 2JEN'_^lt
www.~reeafaci].ma.gov.h~

A validade deste docunento, se impresso, fica sujeito
co rove,ie de sue autenticidade nos respectivos portais,
inforn!ando seus respectivo. cc.+..c; c serificcçâo.

FOLM4A
PROL.
22!1212021 18:03
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
MARANHÃO certifica que O(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. : SONIA OLIVEIRA SILVA
REGISTRO.......... : MA-0098231O-0
CATEGORIA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF
964.332.723-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 22/12/2021 as 18:01:12.
Válido até: 22/03/2022.
Código de Controle: 5701.5383.8289.7510.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.
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Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JIJCEI4A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL
Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 1 220091 51 49 em
25/01/2022, protocolo 220092559. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o
Portai de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e
informar o código de verificação.
Identificação de Empresa
Nome Empresarial:

TDESSILVA - ME

Número de Registro:

21102140623

CNPJ:

26961948000105

Munícipio:

Zé Doca

Identificação de Livro Digital
Tipo de Livro:

DIÁRIO

Número de Ordem:

1

Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

CRC/OAB

Nome

05627816333

TATIELE DE SOUSA SILVA

96433272304

SON IA OLIVEIRA SILVA

JUCEP4A

MA98230

CERTIFICO A AUTENTICAÇAS) EM 25'0/2022 11:59 308 Na 20220092559.
PROTOCOLO: 220092559 DE 21/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12200915149. MIRE: 21102140623.
T DE 3 SILVA - NE
F'.ORENCIO SRANDES NETO
RESPOMSÁVEL PELA AUTENTIC?ÇÃO
S2a7 LUÍS, 25/01/202
e r.eaafacil.ma.gov.b.

A validado deste docunento, se impresso, fica sujes à con;pravaçào úe sua án:tenticidide c°s tcspectivos portas,
aformando seus tasp *l ms tangos dc veri'icaçan.
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ESTADO DO MARAN}[AO
COMARCA I)EZÊ DOCA
SECRET4RI.A DE DGSTRIBUIçJO
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CERTIDÃO N° 16/2022 — CZD

CERTIDÃO
USANDO DOS PODERES que me são conlèridos por lei.
CER'T'IFICO a requerimento da parte interessada que, dando busca nos
e Fazenda Pública..
arquivos dos leitos referente a Varas Cíveis
protocolizadas desde a dolo de 25/01/2012 até o dia de hoje 25/01/2022, e
veritiquei que, nos sistemas em atuação nesta comarca. NADA CONSTA
distribuído de EXECUÇÕES PATRIMONIAIS contra TATIELE DE
SOUSA SILVA, inscrito no RG n° 037336712009-4, e com o CPF n°
056.278.163-33, com endereço na Avenida Cel. Stanley Fortes Batistas,
n°2054, Centro Zé Doca-MA. CEP: 65365-000. Certifico finalmente que, a
Secretaria de Distribuição é única existente nesta cidade e Termo
Judiciário de Zé doca/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada
a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo. no Fórum
Raymundo Liciano de Carvalho, nesta cidade de Zé Doca, Estado do
Maranhão. Eu. Carlos Eduardo de Oliveira Pereira, mat. 116046. Secretário
Judicial Substituto, consultei. subscrevo e assino.
Zé Doca-MA, 25 de janeiro de 2022
l A ,.
Carlos EduatdIfl4e Oliveira Pereira
Sc>crctcíriu Judicial ,'uhstituto dcr I" Vara
Distribuidor
~~~ DA,i~#~ ' j...

w

U

O Nome RG e CPF constante nesta certidão, tii infamado pelo solicitante. Sua titularidade
deverá ser conferida pelo o interessado ou destinatário. ESTA CERTIDÃO ABRANGE
SOMENTE AS VARAS COMUNS DOS TERMOS JUI)ICIÁRIOS t)E 1_I`. DOCA.
ARAGUANÂ E GOVERNADOR NEWTON BEI.1O-MA.
('asa da Justïça,Secretaria JadictHt da I 'ara tiecrNaria dr I)isirihuiç~n
\'. ('ei. Stanles t'ottes Batista. ,-n, CcnUo. ic i+.x.a. I t si d(i Maranhà{)
('IP (,5.365-üi)fl I'4)nc. (9S) 3( 5-994

/'
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PROC.:

PODER JUU ,

O.

RUBRICA:

-

ESTADO DO MÀ NHAO
COMARCA DE ZÉ DOCA
SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO
Vátidác,taor._6O dias*
CERTIDÃO N°13/2022 - CZD
CERTIDÃO ÚNICA
USANDO DOS PODERES que fie são 'conferidos por lei ea
requerimento da parte interessada, CERTIFICO QUE: revendo nós
Programas THEMIS-PG/3.6 e PJE, acerca de AÇÕES DE
FALENCIA E CONCORDATA, protocolizadas desde a data de
25/01/2012 até o dita de hoje, 25/01/2022, e verifiquei que, nos
referidos sistemas, NADA CONSTA distribuído contra T DE SILVA,
inscrito no CNPJ n°26.961.948f 0001-05, com o nome fantasia
ATACADÃO BOM PREÇO, corn endereço na Avenida Coronel Stanley
Fortes Batista, n° 2054, Centre, Zé Doca/ MA. Tudo de acordo com as
buscas por mim procedidas. O referido é verdade e dou fé. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Zé Doca, Estado do Maranhão,
ao(s) 25 dia(s) do mês de janeiro da ano de 2022. Eu, Carlos Eduardo
de Oliveira Pereira, Secretário Judicial Substituto consultei, digitei,
subscrevo e assino.

Zé Doca-MA, 25 de j~neiro de 2022.

Carlos Eduak de Oliveira Pereira
Secretário Judicial Substituto da 1° Vara
Distribuidor

Esta Certidão foi miada com o sclo Judicial do tipo
Oneroso n°
. Certidão corn validade de 60
(sessenta) dias, a partir da data de expedição.
Observação: Não aceitar a pre ~cnie certidão se estiver
scm o selo ou rasurada.

C'~
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U

AtoJudlciaÌ~
©A9~OãV

QU©Ut7{18fi74h7

U
Casa da Juatiça•Secretaria Judiciai da l` Vara/Secretaria de Distribuição
Av. CeL Stanley Fortes Batista, s¡n. Centro, Ze moca, Estado do Maranhão
CEP 65.365-000 Fone: (98) 3655-3994
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PROC.:
R>,JBRICA•

•

M'

ER DE SILVA F,IRE LI
CNN PJ :31437.868/0001-87
AVENIDA CEL. STANLEY FORTES BATISTA,2054-LETRA A, CENTRO- ZÉ DOCA-MA

A'T'ESTADO DE CAPACIDADE TECMCA

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei n° 8.666/93, que a empresa T DE S SILVA,
sediada na Av. Stanley Forte Batista, Terro 1, Centro; Ze Doca/MA, CNPJ nº 26.916.868/000105, forneceu produtos alimentícios que teve seus produtos de OTIMA QUALIDADE, entregou
rigorosamente dentro do prazo de 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de
Fornecimento, CONFORME NOTA FICAL NUMERO :01 Serio 002.

ZE DOCA-MA 08/02/2022

ER DE SILVA EIRELI
CNNPJ:3143 7.868/000187
ELIANE RAMOS DE SOUSA SILVA
CPF:007.143.023-76

AVENIDA CEL. STANLEY FORTES BA"IISTA,2054-LETRA A, CENTRO- ZÉ DOCA-MA

NF-e

RECEBEMOS DE T DE S SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EL,ï KÔNiC.a INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
01/02/2022 VALOR TOTAL: RS 80.015,00 DESTINATÁRIO: E R DE S SILVA EIRELI - AVENIDA C^ ìL ST NLCY FORTES BATISTA, 2054 - LETRA A
CENTRO ZE DOCA-MA
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO F. ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°. 000.000.001
Série 002

Proc.t~.
IDENTIFICA ÇÀO DO EMITENTE

HI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

T DE S SILVA

Lii

0-ENTRADA
1 - SAÍDA

AV CEL STANLEY FORTES BATISTA, 2054- TERREOI
RETORNO - 65365-000
ZE DOCA - MA Fone/Fax: 9881603660

CHAVE DE ACESSO

2122 0226 9619 4800 0105 5500 2000 0000 0119 0000 0016

N°. 000.000.001
Série 002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Folha 1'1
NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

421220002879967 - 01/02/2022 11:52:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Willi
luui

w~p

CNPJ / CPF

26.961.948/0001-05

125144946
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

TCNPJ / CPF

E R DE S SILVA EIRELI
ENDEREÇO

BAIRRO DISTRITC
UF

ZE DOCA

MA ~~

CÁLCULO DO IMPOSTO
It • DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS

0,00,
VA OR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00,

0,00_

0,00

0,00

0,00_

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
¡NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
(I
19-Sem

VALOR TOTAL IPI

0,00

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

V :CMS OF DEST.

VALOR DO PIS

0,00
V. TOT. TRIB.

0, 00

o.00i

CÓDIGO ANTT

V. PC? UF DEST.

0, 00

11:24:00

PLACA DO VEÍCULO

V.TOTAL PRODUTOS

0,0!.,...

80.015,

0,00-

80.015,00.

VALOR DA COFINS

0,00.,

V. TOTAL DA NOTA

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
ESPÉCIE

01/02/2022

65365-000
125752253

0,00

OUTRAS DESPESAS

DESCONTO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/E X

BASE DE CALC ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO Ì V. ICMS OF REMEI.

0,00

01/02/2022

CEP

C NTRO

AVENIDA CF,L STANLEY FORTES BATISTA, 2054 - LETRA A
MUNICÍPIO

QUANTIDADE.

DATADA EMISSÃO

31.437.868/0001-87

MARCA

NUMERAÇÃO

-PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

18465
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓDIGO PRODUTO
DESCRIÇÃO
DO PRODUTO / SERVIÇO
Ç
çO

_

VALOR
B
C
VALOR VALOR
' ALOR
UNIT
TOTAL
ICMS
[CMS
IPI
00001 .__
ACUCAR CRISTAL . ... . . .
17019900 0102
5102 KG
231,0000 . 3 850( 4 739 35 .. _. ._ ..,0, 00 _ _. ...0, 00
00002
ARROZ TIPO 1
10063021 0102
5102 KG 2.462OÒ00 L 4,0000 9 84800
0,00
9,00
00003_ .._
BISCOITO.COM SAL CREAMCRAÇKE! 00G
19053100. _Õ5Õ0__ .5405. PC 1 _i ?31,ÕÕ0Õ _ ..5,7500,.. 7078,25
000
_.0,_00_. _
00004
CAFE ÈM PO 25ÒG
C
09011190 0102 _ 5102
1.23L0000, _ _ 7,3900 _ _9.09799
9,00
9, 00
00005_ _ _ _ FLOÇAO DE MILHO 500G
11041900 0102
5102 r ' _ i.231,0000 _ _ 7,4900 _ 3.065j9 _ _ _ _ 0, 00 _ _ 000 _ _
Õ00Ü6. ._
LEITE EM PO INTEGRAL 200G
04022110 0102
5102 1r K
5,5000 . 13 541,00
0ÕO
0, 00 .. .. . _..
2 a 2.000
00007. .__. .
MACARRAO ESPAGUETE 500G .. ._ _
19021900 0500. 5405
C
1,21! 0000
2,7500 3 385 25 _
000
0,00
00008 ___
MARGARINA_VEGETAL COM SAL 250G _. .. _
15171000 . .0102. , 51(2 L N 1 2 ,0000 _ .3,0000 3,693,00
0,00
0, 00
_00009
_ OLEO DE SOJA 900ML
.. _ _ __
159701I
9
0102 _ 5l0? 4 UN
1 231,0OÕ0
8,7900 10.820,49
__ _ 0 00 _
0, 00
00010 _ _ SAL REFINADO
__
2501_0020 _ 0102 _ _5102 i _: C_
¶.23L0000
0,9900 1.21869
Q OÕ
_000
00011
~ESTIV
4,5000 11.07900
0.00
000
_S_ARDI
_ .. _ NHA OLEO
_
~ _ _ _ _ EL
_ I2_ _5G- -. _ _ -. _ _ ... _ _16041310 0102 _ _5102 ' iIN _ 2.4620000
00012, ... ,.. ... VINAGRE EM.ALCOOL SOOML.. _. _ . . .. .
22090000. .. 0102
5102_ . UN_ ... .1 231,0000 .. ._ . 1,9900 .. .2,449,69
0,_00 . ._ _ ._ 0,00
NCM/SH O/CSOSN CFOP

-------

UN [I Q:JANT T

-.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II- "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Impresso em 01/01/202? ac 11:51:31

ALÍQ. Al•1Q.IPI
ICMS
0,.00. ,'. .. . ... ..
000
0,00 __._..
000
000
,0,00. . .
... . . ... .. ..
0OÒ
000
0OÕ
000
0,00 .. .

RESERVADO AO FISCO

Powered by NWSIM.COM.BR & NFePIIP
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ESTABELECIMENTO: ATACADÃO BOM PREÇO

"9

C
Lfl

ENDEREÇO: .AV. CEL STANLEY FORTES BATISTA - N? 2054

a
~

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

ZE DOCA - MA, 29 DE JANEIRO DE 2022
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COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITARIA
N°. 48/2(}22
A VIGIt,ÃNCIA SANITARIA. de c©n~ormídade com o artígo 069 dale
t.:omplementar N° 039/98, concede ALVARA DE AUTORiZAÇAO
SANITARIA para o exercício de 2022.
RAZÃO SOCIAL
T. DE S. SILVA
NOME FANTASIA
ATACADÃO BOM PREÇO
ATIVIDADE: AUTORIZADA

47.11-3-02- COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS- SUPERMERCADO
N.
_BAIRRO
ENDEREÇO
AV. CEL. STANLEY FORTES BATISTA
KEF . LE(AL

2054

CENTRO

TATIELE DE SOUSA SILVA

2é Doca- MA, 18 de Fevereiro de

O
~ O presente aivará devera ser afixado em locai v+sivei ao púbUco.
2 Este documento pcdera ser cassado a qualquer momento se constatado
ar=dadPs no estabelec~rnentc.
~-ltdo :te 31/12/2022.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de indústria e comércio - SEINC
Junta Comerciai do Estado do Maranhão

P`FPR:sR dOv~plNrs.W~

FAgL

i
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nasciºnaj de Registro de Empresas Mercantis SINREM
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
resta Junta Corra a; e sõo vigentes na data da sua expr+diçfio
Protocolo: MAC2201?1845c

Nome Empresariat: T OE S SILVA - ME
Natureza Jurídica: Fmpresãno (Irdvidus4)

NIRE (Sede)
21102140623

CNPJ
26.961.948/0001-05

j

Arquivamento do Ato de Inscrição
26/01/2017

Inicio de Atividade
26/0112017

z
Endereço Completo
Avenida GEL STANLEY FORTES BATISTA, N 2054, TERREO1, RETORNO-Zé Doca/MA- CEP65365-000
Objeto
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominncia de produtos alimentícios - supermercados Comércio varejista de materiais de
construção em geral Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Capital
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Último Arquivamento
Data
25/01/2022

Porte
ME (Microempresa)
Número
20220091404

Ato/eventos
223 /223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1- NIRE: 21900341766
CNP.1: 38.961.948/0002-88
Endereço Completo
(AVENIDA PEDRO CUNHA, N° 827. CENTRO, Pedro do Rosário. MA, CEP 65206000)
Nome do Empresário: TATIELE DE SOUSA SILVA
Identidade:
0373367120094
Estado civil:
SOLTEIRO(A)

CPf:
056.278. i Eti3-33
Regime de bens:,
NÃO INFORM4DO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2022, às 15:57.06 (horário de Brasília).
Se impressa. verificar sua autenticidade no https:l/www.empreaetaa3Lma.gov.br, com o código AGAXXSGL.
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comerciai do Estado do Marantão

CERTIDÃO ESPECÍFICA
Sistema Nacional de Registro de

Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as intormaçóas abaixo constam dos documentos arquivados
resta Junta Comercia: e são vigentes na data da sua expediçclo.
Certificamos que T DE S SILVA - ME
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2201718480

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

NIRE 21102140623
CNPJ 26.961.948/0001.05

Endereço Completo CEL STANLEY FORTES BATISTA, N°2054, TERREO1, RETORNO - Zé Doca/MA - CEP 65365.000
Arquivamentos Posteriores
Ato

Número

Data

Descrição

223
002
315
080

20220091404
21900341766
20170033848
21102140623

25/01/2022
22!01//2021
26101/2017
26/01/2017

BALANCO
ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27'01/2022, às 17.46:14 (tmrário de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no httpsJ/www.empmsafaclima.gov.br, com o código ODUEJJEC.

IIlIuIwIIH

Ricardo D:n:z 0taa`
Ssóretárìo(a) Qerat,

1de1

LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

09/03/22, 09:09

logo
comprador

MUNICÍPIO DE PEDRO DO
ROSÁRIO/MA

UCfTANET'
.ri..w, o...e...,..

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021
Às 10:07:30 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a)
Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: Registro de preços para
futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas, para atender as
necessidades do Município de Pedro do Rosário. .
O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal n° 10.520/02;
na Lei Complementar n° 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.
Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento ás disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):
Fornecedor

CNPJ

MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

20.628.085/0001-64

Microempresa

J ALVES DIAS

22.601.664/0001-49

Microempresa

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LIDA

18.212.584/0001-24

` Mlcroempresa

A M SERVICE LTDA

39.822.342/0001-22

Microempresa

OTHIMU'S COMERCIO E EMPREENDIMENTOS L1DA

39.919.992/0001-90

Microempresa

ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI

21.903.173/0001-90

Microempresa

M. PESSOA SOARES

24.547.938/0001-94

Microempresa

COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA

39.966.670/0001-00

Microempresa

M M SILVA COMERCIO EIRELI

23.660.82610001-82

Microempresa

COMERCIAL DUTRA EIRELI

28.979.798/0001-84

Microempresa

PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES EIRELI

34.749.376/0001-15

Microempresa

T DE S SILVA

26.961.948/0001-05

Microempresa

E. N. PINHEIRO

14.726.992/0001-43

Microempresa

Enquadramento

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os
termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando
do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO
https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregaoï36372/completo_relatorio_ ata_final_cornpleto_630442430.html
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LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

09103/22, 09:09

CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAÇÃO E ESP
TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas Inicias do Lote 1

ID

Fornecedor

CNPJ

Marca

Modelo

Proposta
R$ Situação

64116 MARGHESS
DISTRIBUIDORA E
SERVICOS LIDA

20628085000164 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 77,41

Classificada l

28250 J ALVES DIAS

22601664000149 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 72,25

Classificada

20554 NATUBA
18212584000124 SERVIÇO SERVIÇO
EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA
LIDA

R$ 66,24

Classificada

95698 A M SERVICE LIDA

39822342000122 SERVICO SERVICO

R$ 82,80

Classificada

26933 OTHIMU'S
39919992000190 SERVIÇO SERVIÇO
COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS
LIDA

R$ 82,80

Classificada

27645 ALCANCE
CONSULTORIA
SERVICOS E
COMERCIO EIRELI

21903173000190 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 82,80

Classificada

M. PESSOA SOARES 24547938000194 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 82,80

Classificada

8981

54173 COMERCIAL &
DISTRIBUIDORA N2
LIDA

39966670000100 SERVICO SERVICO

R$ 82,80

Classificada

17302 M M SILVA
COMERCIO EIRELI

23660826000182 SERVICO SERVICO

R$ 70,80

Classificada

82765 COMERCIAL DUTRA
EIRELI

28979798000184 SERVICO SERVICO

R$ 66,24

Classificada

86748 PP DISTRIBUICAO E
REPRESENTACOES
EIRELI

34749376000115 SERVIÇO SERVIÇO

R$ 82,80

Classificada

96613 T DE S SILVA

26961948000105 SERVICO SERVICO

R$
298.080,00

Classificada

84558 E. N. PINHEIRO

14726992000143 SERVICO SERVICO

R$ 69,50

Classificada

Motivo

~

Lances do Lote 1

https://dv7rs78srntpx8.cloudfront.neUreports/pregaoi36372/completo_relatorìo

ata

itnat_c~mpleto_630442430.html
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Lances do Lote 1
Fornecedor

CNPJ

Valor
Lance R$

Fornecedor

CNPJ

Valor
Lance R$

T DE S SILVA

26.961.948/0001- R$
21/02/2022
05
298.080, 00 09:16:50

Classificado

A M SERVICE LTDA

30.822.342/0001 R$ 82,80
2

15/02/202
10:17:5

fornccedor
Inabil'ttede

OR4-IIMU'8 COMERCIO E
EMI'REEPJDIME\TOS LTDA

30.010.002/0001
90

fl$ 82,80

15/02/2022
11:10:04

forncccdor
}n&d+lttsrde

ALCANCE CONSULTORIA SCRVICOS C
COMERCIO EIRELI

21.903.173/000
90

R$ 82,80

15/02/2022
+6:44i43

Fornecedor
Inabilitado

24.547.93810001-

~

94

15/02/2022
17:21:51

f-ameeedet:
Inadtlitade

COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA

39.066.670/0001 R$82,80
00

15/02/2022
18:42:02

Fornecedor
+nabilitade

PP ISTRIBUICAO C RChRCSCRITACOCS
CIRELI

34.749.376/0001- R$ 132,80
45

20/02/2022
14:15:30

fornccedor
laaf3flilade

ALCANCE CONSULTORIA SLRVICOS C
COMERCIO CIRELI

21.903.173/0001
90

R$-80,00

21/02/2022
10:18:53

fomcccdor
+rlabilttade

PPDISTRIBUICAO C RCPRCSCNTACOES
EIRELI

34.743.376/0001- R$ 79,09
45

21/02/2022

i'''^orl'ncccdor

T, V
A:CSCV

Inabi litado

ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS C
COMERCIO CIRELI

21.903.173/0001 R$ 70,38
90

21/02/2022
10:25:02

forncccdor
Inabilitado

MARCH[56 DISTRIBUIDORA C SCRVICOS 20.028.085/0001 R$ 77,41
LTDA
64

14/02/2022
~-6z~5-11-9

fomcccdor
Inabilitado

R$ 75,99

94

21/02/2022
10:18:39

forncccdor
IrtabillEade

21.303.173/0001 R$ 75,08
90

21/02/2022
10:25:53

fomcccdor
Inabilitado

M. PESSOA SOARES

M. PESSOA SOARES

ALCANCE CONSULTORIA SCRVICOS E
COMERCIO EIRELI

~n ce~ noornnn~

,

Data/Hora

Tipo

Data/Hora

Tipo

MARLI lEStS DISTRIBUIDORA C SCRVICOS
LTDA
64

R$ 74,82

21/02/2022
10:25:23

fornecedor
I nobilitado

J ALVES DIAS

22.601.664/0001
49

R$ 72,25

14/02/2022
16:36:25

fornecedor
Fnobilitade

M M SILVA COMERCIO EIRCLI

23.660.826/0001 R$ 70,80
82

16/02/2022
01:04:08

Fornecedor
Inabilitade

E. N. rIM-lEIgO

14.726.902/0
43

R$ 60,50

21/02/202
00:54:29

forncccdor
Inablitade

30.822.342/0001
2

f1$ C7,00

21/02/2022
10:23:30

fornecedor
Inabilitado

A M SERVICE LTDA

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregaoi36372/completo_relatorio_ata final_compieto 630442430.html
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Lances do Lote 1

Data/Hora

Tipo

28.379.798/0001 R$ 66;24
84

~
$9:49:37

Femeeedef
+nabtlttade

18.212.84/0001 R$-66;24
24

14/02/2022
20:53:17

Fornecedor
Iftebilitede

22.601.664/0001 1t$ 66,23
49

21/02/2022
10:16:21

Femeeedet:

Fornecedor

CNPJ

COMERCIAL DUTRA EIRELI

NATUf3A EMPREENDIMENTOS C
CONSULTORIA LTDA
>J ALVES DIAS

Valor
Lance R$

Inabilitode

Mensagens do Lote 1
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 21/02/2022 O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
10:14:20
Sistema 21/02/2022 O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
10:14:29
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase
competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema 21/02/2022 A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automáticamente e será de 02
10:24:32
(dois) minutos. Boa sorte!
Sistema 21/02/2022 A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
10:27:57
Sistema 21/02/2022 O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
10:41:37
minutos.
Sistema 21/02/2022 O tempo de negociação está encerrado.
10:51:41
Sistema 21/02/2022 O fornecedor J ALVES DIAS venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$66,23.
11:06:10
Sistema 21/02/2022 Necessário se fez o sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas,
15:33:38
da seguinte forma:
ID: 82765 - Data Prop.: 20/02/2022 09:40:37 ficou classificado em 1° lugar.
ID: 20554 - Data Prop.: 14/02/2022 20:53:17 ficou classificado em 2° lugar.
Sistema 21/02/2022 Empresa: J ALVES DIAS - 22601664000149, INABILITADA por descumprir as
15:33:38
regras do Edital, conforme despacho: O mérito da desclassificação foi abordado
via chat, como não existe outra hipótese prevista no sistema, segue no status
permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor COMERCIAL DUTRA EIRELI venceu o LOTE - 1 pelo valor de
15:33:38
R$66,24.

https:!ldv7rs78smtpxB.cloudfront.neUreports/pregaor36372/completo_relatorlo_ata flnal_completo_630442430.html
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Mensagens do Lote 1
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 21/02/2022 Empresa: COMERCIAL DUTRA EIRELI - 28979798000184, INABILITADA por
15:33:54
descumprir as regras do Edital, conforme despacho: O mérito da desclassificação
foi abordado via chat, como não existe outra hipótese prevista no sistema,
segue no status permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LIDA venceu o
15:33:54
LOTE - 1 pelo valor de R$66,24.
Sistema 21/02/2022 Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LIDA 18212584000124, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme
15:34:12
despacho: O mérito da desclassificação foi abordado via chat, como não existe
outra hipótese prevista no sistema, segue no status permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor A M SERVICE LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$67,00.
15:34:12
Sistema 21/02/2022 Empresa: A M SERVICE LIDA - 39822342000122, INABILITADA por descumprir as
15:34:24
regras do Edital, conforme despacho: O mérito da desclassificação foi abordado
via chat, como não existe outra hipótese prevista no sistema, segue no status
permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor E. N. PINHEIRO venceu o LOTE -1 pelo valor de R$69,50.
15:34:24
Sistema 21/02/2022 Empresa: E. N. PINHEIRO - 14726992000143, INABILITADA por descumprir as
15:34:37
regras do Edital, conforme despacho: O mérito da desclassificação foi abordado
via chat, como não existe outra hipótese prevista no sistema, segue no status
permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor M M SILVA COMERCIO EIRELI venceu o LOTE - 1 pelo valor de
15:34:37
R$70,80.
Sistema 21/02/2022 Empresa: M M SILVA COMERCIO EIRELI - 23660826000182, INABILITADA por
descumprir as regras do Edital, conforme despacho: O mérito da desclassificação
15:34:49
foi abordado via chat, como não existe outra hipótese prevista no sistema,
segue no status permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA venceu o LOTE 15:34:49
1 pelo valor de R$74,82.
Sistema 21/02/2022 Empresa: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -20628085000164,
INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: O mérito da
15:35:00
desclassificação foi abordado via chat, como não existe outra hipótese prevista
no sistema, segue no status permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI venceu
15:35:00
o LOTE -1 pelo valor de R$75,98.
Sistema 21/02/2022 Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI 15:35:11
21903173000190, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme
despacho: O mérito da desclassificação foi abordado via chat, como não existe
outra hipótese prevista no sistema, segue no status permitido.!

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.neUreports/pregaoi36372/completo_relatorlo_ata final_completo_630442430.html
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Mensagens do Lote 1
Usuário Data/Hora

Mensagem

Sistema 21/02/2022 O fornecedor M. PESSOA SOARES venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$75,99.
15:35:11
Sistema 21/02/2022 Empresa: M. PESSOA SOARES - 24547938000194, INABILITADA por descumprir
15:35:23
as regras do Edital, conforme despacho: O mérito da desclassificação foi
abordado via chat, como não existe outra hipótese prevista no sistema, segue
no status permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES EIRELI venceu o LOTE - 1
15:35:23
pelo valor de R$79,99.
Sistema 21/02/2022 Empresa: PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES EIRELI -34749376000115,
15:35:33
INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: O mérito da
desclassificação foi abordado via chat, como não existe outra hipótese prevista
no sistema, segue no status permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA venceu o LOTE - 1 pelo
15:35:33
valor de R$82,80.
Sistema 21/02/2022 Necessário se fez o sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas,
15:35:33
da seguinte forma:
ID: 54173 - Data Prop.: 15/02/2022 18:42:02 ficou classificado em 1° lugar.
ID: 26933 - Data Prop.: 15/02/2022 11:19:04 ficou classificado em 2° lugar.
Sistema 21/02/2022 Empresa: COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA - 39966670000100,
INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: O mérito da
15:35:45
desclassificação foi abordado via chat, como não existe outra hipótese prevista
no sistema, segue no status permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor OTHIMU'S COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o
15:35:45
LOTE - 1 pelo valor de R$82,80.
Sistema 21/02/2022 Empresa: OTHIMU'S COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 15:35:57
39919992000190, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme
despacho: O mérito da desclassificação foi abordado via chat, como não existe
outra hipótese prevista no sistema, segue no status permitido.!
Sistema 21/02/2022 O fornecedor T DE S SILVA venceu o LOTE -1 pelo valor de R$298.080,00.
15:35:57
Sistema 21/02/2022 Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
15:41:05
HABILITAR o fornecedor T DE S SILVA -26.961.948/0001-05 , tendo em vista, que
cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema 21/02/2022 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se
15:41:18
houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema 21/02/2022 Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
15:51:19
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento edita/ido.
Sistema 21/02/2022 A disputa do LOTE 1 está encerrada.
15:51:27
https:!(dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregaoi36372/completo_relatorio_ata 19na1_completo_630442430.html
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Classificação Final do Lote 1
Posição

Licitante

CNPJ

1°

T DE S SILVA

26.961.948/0001-05

Melhor Oferta R$
R$ 298.080,00

Mensagens Geral
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Pregoeiro 21/02/2022 Caríssimos (as), bom dia!
10:07:30
Pregoeiro 21/02/2022 Passaremos as formalidades do pregão eletrônico em epígrafe
10:07:56
Pregoeiro 21/02/2022 O objetivo deste pregão é o Registro de preços para futura e eventual Contratação
10:08:12
de empresa para fornecimento de cestas básicas, para atenderas necessidades do
Município de Pedro do Rosário.
Pregoeiro 21/02/2022 O momento para a impugnação do instrumento convocatório já foi superado, sendo
10:08:46
então necessário frisar que todos nós estamos vinculados aos ditamos do edital.
Pregoeiro 21/02/2022 se atentem aos desfechos deste pregão, pois o único canal de comunicação
10:09:59
utilizado por este pregoeiro será o próprio sistema Licitanet, qualquer tipo de
comunicação externa que fuja o conhecimento dos demais participantes será
sumariamente ignorada.
Pregoeiro 21/02/2022 Analisando o feito, é indiscutível que as empresas incorreram com o cadastramento
11:35:21
na plataforma de maneira equivocada, pois a economia apresentada está na ordem
de R$ 99,98%, dessa forma, o único licitante que cadastrou corretamente ainda
consegue superar todos os concorrentes em relação ao valor unitário, que seguiu
com a importância de R$ 62,00, dessa forma, entendo que a classificação foi
prejudicada exclusivamente pelo erro no cadastramento das informações, o que
será corrigido com a desclassificação das propostas manifestadamente
inexequíveis no calculo do sistema e que mesmo se fossem consideradas, sabendo
que não houve lances, a empresa com o menor valor unitário será convocada.
Pregoeiro 21/02/2022 Passaremos a analise dos documentos de habilitação do licitante que cadastrou
15:36:35
corretamente no sistema e que, impende-se destacar, ofertou o menor valor
unitário.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:51:27 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022
cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

~aW~
JOSE LEANDRO SILVA RABELO
Pregoeiro(a) Oficial
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PROC.:
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TD1 S SILVA
CNPJ:26.961.9'~8/000 1-05

AVENIDA CEL. STANLEY FORTES BATISTA- S/N CENTRO- ZÉ DOCA-MA

CARTA PROPOSTA
Á I'REFEITLJRA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA. .
RIS: PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022

'

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contrataçá úe e,npresa para fornecimento de cestas básicas,
para atender as necessidades do Município de Pedro do Rosário-Ma.
EMPRESA: T DE S SILVA, CNPJ N° 26.961.948/0001-05 ENDEREÇO: Av Cel Stanley Fortes Batista, Il° 2054,
Bairro Retorno Zé Doca - MA - CEP: 65.365-000
REPRESENTANTE: TATIELE DE SOUSA SILVA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
DADOS BANCÁRIOS: AG: 2314-0 CONTA: 5 1992-8 - BANCO DO BRASIL
VALOR DA PROPOSTA: RS 298.080,00 (duzentos e noventa e oito mit e oitenta reais)
LOTE 1- CESTA BÁSICA
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
UNID QUANT
Açucar cristal com as seguintes características: obtido da
1
cana de açucar aspecto cor cheiro próprios sabor doce sem
fermentação isento de sujidades parasitas materiais
terrosos e detritos animais e vegetais acondicionao em
embalagem plástica atóxica com capacidade de 01 I e
1
kg
validade mínima de 12 meses contados a partis .do
recebimento do produto demais condições de acordo .com .
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif inmetro e
outras.
2
Arroz tipo I longo constituídos de grãos inteiros com teor
de umidade máxima 15% isento de sujidades materiais
estranhos parasitas e larvas acondicionado em pacote de
kg
2
01 Kg e embalagem secundária plástica resistente com
peso líquido de 30Kg.
3
Biscoito com sal tipo cream cracker composição búsica
aromatizado artificialmente farinha de trigo gordura
vegetal hidrogenada sai com extrato de malte e fermento pacote
1
biologico acondicionado em pacote envolucro com três
4

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

R$ 3,71

R$ 3,71

R$ 3,98

R$ 7,95

R$ 4,95

R$ 4,95

R$ 6,90

R$ 6,90

tiras 400g.
Café em pó

com as seguintes caracterísir as: pó
homogêneo torrado e moido capacidade da embal<~g'm oe
250g com padrão de qualidade aprovado validade 'rHna
de 60 dias contados a partir do recebimento do pród,jto
demais condições de acordo com as nonr.as de
saúde/sanitárias vigentes.

Pacote

1

AVENIDA CCL STANLEY ORTES BATISTA- S/N CEN1RO- ZÉ DOCA-MA
l'NI'J2(, ¡)r
l-0.;

Prot. N°: ZSl

Rubnca,

Y.

1h

S

~~_ —J

SItLVA

C. N PJ :26.961 x48/0001-05
AVENIDA CEL. STANLEY FORTES SATISTA- S/N CENTRO- ZÉ DOCA-MA

6

7

h-8

9

10

11

Flocão de milho fino enriquecido com ferro e ácido fólico
vitamina b9 com as seguintes características: aspecto de
cor cheiro e sabor próprios com ausência ae umidaclé
fermentação e ranso isento de sujidades parasitas a iarvs,
pacote
acondicionada em embalagem plástica atóxica cp~çidade
de 500g validade mínima de 05 meses contados a pariir do
recebimento do produto demais condições de acorda com
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.
Leite em pó integral com teor de materia gorda mínima oe
26% integral envasado em recipientes hermeticos em saco
aluminado com 200g embalagem secundária de 10kg.

pacote

Macarrão tipo espaguete vitaminado tipo sêmola
composição básica sêmola de trigo enriquecido cora ferro
e ácido fólico vitamina b9 farinha de trigo enriquecida core
ferro e ácido fóloco vitamina b9 e corante natural de
cúrcuma não contém glúten acondicionada em embalagem pacote
plástica capacidade de 500g validade mínima 06 meses
contados a partir do recebimento do produto dema$
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.
Margarina vegetal com sal cor amarela a branco amarélada
homogênea sabor e cheiro característicos. Embalagem de
250g contendo prazo de validade marca compsição
nutricional endereço do fabricante e numero de refiÍstrc UND
no orgão competente acondicionadas em fardos ue
papelão o prazo de validade não deve ser inferior 2 180
dias.
Óleo de soja refinado com as seguintes características:
obtido de espécie vegetal isento de raço e substã:;cias
estranhas 0% de gorduras trans acondicionada em frasco
plástico com capacidade de 900m1 validade mínima de '10
und
meses contados a partir do recebimento do produi.o
demais condições de acordo com as normas ' de
saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.
Sal refinado com as seguintes características: sal refinado
iodato de potássio anti-umectante ferrocianeto d ód1b
ins 535 não contém glúten acondicionada em saro

1

R$ 2,85

R$

2

R$ 5,48

R$ 10,95

1

R$ 2,89

R$

2,89

1

R$ 3,08

R$

3,08

1

R$ 7,65

R$ 7,65

1

R$ 0,90

R$ 0,90

2,85

lásLiro

de polietileno resistente e vedado com capacidade de pacote
1000g validade mínima de 10 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de acordo on,
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e ottrai.

AVENIDA CEL. STANLEY FORTES BAUST. - S/N CENTRO- ZÉ DOCA-MA

T DE S SII.VA
CN PJ:26.~-)6

)

r'OOO I

AY '.t:is' ('EL. STArdl.EY FORTES OF{~I'yTA.. /N CENTRO- ZF. DOCA
-MA

12
i

13

Sardinha conservada em óleo comestível tom as segirintrs
características pescado em conserva sardinhás inteiras
água de constituição ao próprio suco óleo comestível sal
não contém conservantes não contém glúten aspecto c'
cheiro e sabor próprio isento de ferrugem danificação da
lata sujidades parasitas e larvas acondicionada em lata de
{ 125g validade minima 24 meses contados a partir dc
recebimento do produto demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.
Vinagre em alcool embalagem de 50Omi na entrega
somente será aceito o produto que tenha data de validade
no mínimo 6 meses. Marca:
VALOR TOTAì.:

Ì I'LíM DESC'.RIçko 7 UNID
I

Cesta Básica.

mid

Q

4800

und

2

R$ 3,65

R$ 7,35

and

1

R$ 2,93

R$ 2,93
R$ 62,10

V,T(7T.AL

v.t1Ntií;I'~.1'o r
4-;,í0
HS

29$.(18(),00

VAT...t')Tt 'T`{)`T`AL DA PROPOSTA: IS 298.08ü,()0 (duzentos e noventa eºïto mi) e oitenta reais)

ZÉ DOCA-MA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

j } L ,d

,

T fì&E S S1 t,\ A
26.961:948/0001-05
Tatieie de S6ailsa Silva
Representante Legal

09/03/22, 09:10

LICITANET Classificação da Disputa

Jogo
comprador

MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA
Classificação da Disputa

LICITANET'
Øfl,.n,ffia...,

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021

LOTE

Posição

ID

Fornecedor

CNPJ

Cidade/UF

Marca

Modelo

4

Fornecedor
Inabilitada

28250

J ALVES DIAS

22.601.6641000149

Santa
Heleno/MA

SERVIÇO

SERVIÇO

R$66,23

4

Fornecedor
nobilitada

82765

COMERCIAL DUTRA
CIRELI

28.070.700/0001
84

sAG
LUIS/MA

SERVICO

SERVICO

f2$66,24

4

Fernoeedor

28554 NATUBA

18.212.584/0001

Bern
JardrmfMA

SERVIÇO

SERVIÇO

R$66,24

,~,,;e;ro;;.m
~'-

SERVIDO

SER1/IfA

f($67;99

CERVICO

SERVICO

R$G9;50

Pinheiro/MA

SERVICO

CERVICO

f2~r7$89

2O.628.O85/OOO1
64

SAO
LOIS/MA

SERVIÇO

SERVIÇO

R$74,82

SAG
4JlS/MA

CERVIÇO

SERVIÇO

f2$75,O8

90

Pf1

InMbilitad8

r

1- A l f\ U. A r\

I Tl1

E M

S

24

Valor Lance

C CONSULTORIA
LTDA
~
4

Fômcecdar
nobilitado

05608

A M SERVICE LIDA

30.822.342/0001
22

4

Fornecedor
~.. _~ •~•._.~_
~,~

84558
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O(a) PREGOEIRO(A) do(a) MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO
ELETRÔNICO 03/2022 referente à Registro de preços para futum e eventual Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas, para atender as necessidades do
Murncipio de Pedro do Rosédo. ,

que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto n° 10.02412019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor: T DE S SILVA - 26.961.94810001-05
Lote Item

1

1

Quant.
1.00

Un
CESTA

Descrição
CESTAS BASICAS

Marca

Modelo

Unitário
Adjudicado

Total
Adjudicado

Unitário
Orçado

SERVICO

SERVICO

R$ 298 080,00

R$ 298.080.00

R$
397.440,00

Subtotal
Adjudicado:
R$
298.080,00

Subtotal
Orçado:
R$
397.440,00

Total Orçado

Econ. R$

RS 397.440,00

R$ 99.360,00

25,00%

R$
99.360,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia R$

R$ 298.080,00

R$ 397.440,00

2500%

99.360,00
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~~lVC5RO51CVA~ÁB~LÓ
> ~
PREGOEIRO(A)

~

~~~

FOLHA:
.aiogo comprador

MUNICIPIO DE PEDRO DC ROSÁRIO/MA

PROC.:
RuJRLIC TANE~T'~~_~~
a«,.açac, aar,o.,caa.a

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do
Decreto n° 10.024/2019, c resultado do procedimento licitatório em epigrafe, cujo objeto A: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento
de cestas básicas, para atender as necessidades do Municlpio de f edm do Rosário.
Fornecedor: T DE S SILVA - 26.961.94810001-05
Lote Quant.
1,00

Un
CESTA

Descriçao
CESTAS BASICAS

Marca

Modelo

Unitário
Adjudicado

Total
Adjudicado

Unitário
Orçado

SERVICO

SERVICO

R$ 298.080,00

R$ 298.080,00

RS
397.440,00

Econ.
%

Economia

Total Orçado
RS 397.440,00

--

R$ 99.360,00

Subtotal Orçado: RS
397.440,00

25,00%

RS
99.360,00

RS

Subtotal Lote R$ 298.080,00
Subtotal Adjudicado R$ 298.080,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia R$

RS 298.080,00

R$ 397.440,00

25.00%

99.3e0,00

Homólogo o presente feito na forma da lei

Nos termos do Parecer Juridico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Pedro do Rosário-MA , 22 de Fevereiro de 2022
DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA
PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO N° 19/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO, E DE OUTRO
LADO, A EMPRESA T DE S SILVA.

~

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRO DO ROSÁRIO, sediada na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro, Pedro do Rosário —
Maranhão, inscrita no CNPJ sob o n° 01.614.946/0001-00, doravante denominada MUNICÍPIO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Sr. IGON FERNANDO CAMPOS SOARES,
brasileiro, inscrito no CPF sob o 031.522.993116, RG n°0435514331, residente e domiciliado nesta cidade, e de
outro lado, a empresa T DE S SILVA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ N° 26.961.948/0001-05,
com sede na Av Cel Stanley Fortes Batista, n° 2054, Bairro Retorno, Zé Doca - MA - CEP: 65.365-000, neste
ato representada pela Sra. TATIELE DE SOUSA SILVA, brasileiro, portador CPF n° 056.278.163-33,
portador da Cédula de Identidade RG n.° 037336712009-4/SPPMA, têm entre si, ajustado o presente Contrato
de Fornecimento, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho constante no Processo Administrativo
n° 15/2022, da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 03/2022-CPL e seus anexos, e ainda da proposta
adjudicada que a este integram, independentemente de transcrição, submetendo-se as parte às disposições
constantes da LEI 10.520/2002; DECRETOS N° 9.507/2018; DECRETO N° 10.024/2019, LEI
COMPLEMENTAR N°123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
e demais legislações aplicada à matéria, mediante às Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas, para atender as necessidades do Município de
Pedro do Rosário, em conformidade com o Anexo I do Edital, que passará a ser parte integrante deste
instrumento, quando de sua assinatura.
CLÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE

/'1

Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições dos documentos integrantes deste Contrato, prevalecerá
a seguinte ordem de prioridade: 1° Contrato; 2° Edital; 3° Proposta Adjudicada e toda correspondência trocada
entre as partes.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO
A CONTRATADA fornecerá mediante requisição da CONTRATANTE através da Secretaria Municipal
interessada de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário/MA.
PARÁGRAFO ÚNICO
Para efeito de controle a CONTRATADA deverá ao solicitar o pagamento referente ao Fornecimento,
apresentar comprovante de entrega dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O valor global estimado do presente Contrato é de R$ 298.080,00 (duzentos e noventa e oito mil e oitenta
reais), que serão pagos conforme o fornecimento.

ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID

QUANT

V.UNIT

V.TOTAL
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1

2

3

4

6

Q

Açucar cristal com as seguintes características: obtido da
cana de açucar aspecto cor cheiro próprios sabor doce sem
fermentação isento de sujidades parasitas materiais
terrosos e detritos animais e vegetais acondicionado em
embalagem plástica atóxica com capacidade de 01 Kg
validade mínima de 12 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif inmetro e
outras.
Arroz tipo I longo constituídos de grãos inteiros com teor
de umidade máxima 15% isento de sujidades materiais
estranhos parasitas e larvas acondicionado em pacote de
01 Kg e embalagem secundária plástica resistente com
peso líquido de 30Kg.
Biscoito com sal tipo cream cracker composição básica
aromatizado artificialmente farinha de trigo gordura
vegetal hidrogenada sal com extrato de malte e fermento
biologico acondicionado em pacote envolucro com três
tiras 400g.
Café em pó com as seguintes características: pó
homogêneo torrado e moido capacidade da embalagem de
250g com padrão de qualidade aprovado validade mínima
de 60 dias contados a partir do recebimento do produto
demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes.
Flocão de milho fino enriquecido com ferro e ácido fólico
vitamina b9 com as seguintes características: aspecto de
cor cheiro e sabor próprios com ausência de umidade
fermentação e ranso isento de sujidades parasitas e larvas
acondicionada em embalagem plástica atóxica capacidade
de 500g validade mínima de 05 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.

7

Leite em pó integral com teor de materia gorda mínimo de
26% integral envasado em recipientes hermeticos em saco
aluminado com 200g embalagem secundária de 10kg.

8

Macarrão tipo espaguete vitaminado tipo sêmola
composição básica sêmola de trigo enriquecido com ferro
e ácido fólico vitamina b9 farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fóloco vitamina b9 e corante natural de
cúrcuma não contém glúten acondicionada em embalagem
plástica capacidade de 500g validade mínima 06 meses
contados a partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.

kg

1

R$ 3,71

R$ 3,71

kg

2

R$ 3,98

R$ 7,95

pacote

1

R$ 4,95

R$ 4,95

pacote

1

R$ 6,90

R$ 6,90

pacote

1

R$ 2,85

R$ 2,85

pacote

2

R$ 5,48

R$ 10,95

pacote

1

R$ 2,89

R$ 2,89

2

I"
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9

10

11

12

f3

Margarina vegetal com sal cor amarela a branco amarelada
homogênea sabor e cheiro característicos. Embalagem de
250g contendo prazo de validade marca composição
nutricional endereço do fabricante e numero de registro no
orgão competente acondicionadas em fardos de papelão o
prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.
Óleo de soja refinado com as seguintes características:
obtido de espécie vegetal isento de raço e substãncias
estranhas 0% de gorduras trans acondicionada em frasco
plástico com capacidade de 900m1 validade mínima de 10
meses contados a partir do recebimento do produto demais
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes anvisa sif e outras.
Sal refinado com as seguintes características: sal refinado
iodato de potássio anti-umectante ferrocianeto de sódio ins
535 não contém glúten acondicionada em saco plástico de
polietileno resistente e vedado com capacidade de 1000g
validade mínima de 10 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.
Sardinha conservada em óleo comestível com as seguintes
características: pescado em conserva sardinhas inteiras
água de constituição ao próprio suco óleo comestível e sal
não contém conservantes não contém glúten aspecto cor
cheiro e sabor próprio isento de ferrugem danificação da
lata sujidades parasitas e larvas acondicionada em lata de
125g validade mínima 24 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias vigentes anvisa sif e outras.
Vinagre em alcool embalagem de 500m1 na entrega
somente será aceito o produto que tenha data de validade
no mínimo 6 meses.

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

1

Cesta Básica.

und

4800

R$ 3,08

und

1

R$ 7,65

pacote

1

R$ 0,90

R$ 0,90

und

2

R$ 3,68

R$

und

1

R$ 2,93

R$

R$

7,65

2,93

R$ 62,10

V.UNITÁRIO
R$

3,08

1

VALOR TOTAL:

ITEM

R$

UND

62,10

V.TOTAL
R$

298.080,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta)
dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva
Autorização de Fornecimento, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal, do
Certificado de Regularidade do F. G. T. S. e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
PARÁGRAFO SEGUNDO — A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado, responsável
pelo recebimento dos objetos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta
Corrente da CONTRATADA. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabeleci o no caput desta
cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centési_mps ponto) sobre o valor
3
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da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a
empresa.
PARÁGRAFO QUARTO — Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a CONTRATANTE fará
jus a desconto financeiro correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia
de antecipação, até o limite de 10% (dez por cento).
PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizações devidas pela Contratada.
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização
monetária.
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
O valor do fornecimento proposto pela CONTRATADA não será alterado durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Contrato será até 31.12.2022, com início a partir da assinatura do contrato. O prazo
de entrega será de 05 (cinco) dias, a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário:
Emenda Parlamentar: Numero da Programação 210825620210001/2021; Funcional
08244503 1 2 1 9G0001 - Fundo Municipal de Assistência Social — CNPJ n° 17.217.140/0001-19

Programática:

02.09.01- Fundo Municipal de Assistência Social
08 122 0003.2009.0000 — Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa
3.3.90.3 0.00 — Material de Consumo
02.09.01- Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 0025.2048.0000 — Man. Serv. Proteção Básica-CRAS e Cony. E Fortal. De Vinculos
3.3.90.30.00 — Material de Consumo
02.09.01- Fundo Municipal de Assistência Social
08 243 0025.2096.0000 — Manutenção do Programa Criação Feliz
3.3.90.30.00 — Material de Consumo
CLÁUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
A não prestação dos serviços conforme solicitado sujeitará a CONTRATADA à multa correspondente 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Além da multa acima citada a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA,
na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;
4
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b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, nos casos que ensejarem sua
rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea "b".
PARÁGRAFO TERCEIRO
A multa prevista não tem caráter compensatório, e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) fornecer os produtos, conforme especificações estabelecidas no Edital e em sua Proposta de Preços, no
prazo de até 05 (cinco) dias, contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento;
b) entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário, ou em local por ela indicado;
c) substituir os produtos, acaso devolvidos pela Contratante, por estarem em desacordo com as especificações
e/ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 2 (dois) dias, contadas a partir da respectiva Notificação;
d) substituir os produtos em que se verificarem vícios redibitórios durante o prazo de garantia, no prazo
máximo de até 2 (dois) dias e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da Contratante;
e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização da
Contratante;
I) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;
g) designar preposto e apresentar relação com endereços fisico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles,
nomes dos responsáveis, para fins de contato;
h) comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
i) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à
Administração ou a terceiros;
j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos,
seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas
decorrentes do fornecimento;
k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os
produtos;
1) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
m)responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao fornecimento dos
materiais, como única e exclusiva empregadora;
n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto
às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
p) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) emitir a Autorização de Fornecimento;
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b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento, em conformidade com o art. 67 da Lei n° 8.666/93;
a) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo recusar
aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
b) notificar a Contratada para a substituição dos materiais reprovado;
c) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
d) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais;
e) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
f) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO
11.1 O contrato poderá ser rescindido:
a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso de 30 (trinta)
dias, por escrito;
b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93;
c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
d) judicialmente, nos termos da legislação.
e) A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei n. 8.666/93.
11.2. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal n° 8.666/1993.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de
05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE
adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
11.4. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinado por ato unilateral e escrito da Administração;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
11.5. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execução do presente Contrato até a data da rescisão.
11.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes
deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA BASE LEGAL
Na interpretação deste Contrato e casos omissos será aplicada a Lei n.° 8.666, de 22 de junho de 1993 e
demais alterações, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este contrato possui vínculo editalício por estar enquadrado no processo licitatório, Pregão Eletrônico n°
03/2022 (art. 55, inc. XI);
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e
expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio,,devidamente
motivado, a ser publicado no Diário Oficial.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder
pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução do objeto subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO — A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e
estará obrigada a aceitar suas decisões.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO
A resenha deste Contrato será publicada no Diário Oficial, de conformidade com o Parágrafo Único, do artigo
61, da Lei n.° 8.666/93, de 21/06/93, ocorrendo as despesas por conta da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo
consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CIVIL DA
CONTRATADA
A CONTRATADA será responsabilizada nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos na Lei
n° 12.846/2013, quando comprovadamente praticados em seu interesse ou beneficio, exclusivo ou não, na forma ali prevista.
PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem atos lesivos à Administração Pública:
a) Fraudar o presente contrato;
b) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
do presente contrato, sem autorização em lei, no edital da licitação ou no próprio instrumento contratual;
c) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
18.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:
a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006 e alterações;
d) Decreto N° 9.507/2018 e Decreto N° 10.024/2019
e) Edital do Pregão Eletrônico n° 03/2022 e seus anexos;
f)Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria, doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do
Direito.
18.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e
as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.
18.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal
n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Pedro do Rosário - MA, 03 de março de 2022.
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Representante Legal da Empresa
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Ratifico e Homologo o julgamento referente ao objeto em
epígrafe, conforme adjudicação da Comissão Permanente de
Licitação - CPL e autorizo a despesa.

nº 16, quadra 16, Lote 09, Jardim São Cristóvão, São Luís/MA.
VALOR: R$ 885.480,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e oitenta reais).

Pedro do Rosário - MA, 22 de fevereiro de 2022.

"Homologo e Ratifico o julgamento referente ao objeto em
epigrafe, conforme Adjudicação do Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio e autorizo a despesa".

Iolanda Marques Silva
Secretária Municipal de Saúde

Pedro do Rosário - MA, 03 de março de
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
REFERENTE: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 09/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
06/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
FÉRRER-MA.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
materiais de limpeza para atender as necessidades do
Município de Pedro do Rosário/MA.
EMPRESA: AMANDA LAIS CARVALHO-ME, sediada à Rua Cel.
Antônio Augusto, nº 02, Centro, Matinha/MA, CNPJ nº
17.489.506/0001-09.
VALOR: R$ 1.315.210,00 (um milhão, trezentos e quinze mil,
duzentos e dez reais).

•

"Homologo e Ratifico o julgamento referente ao objeto em
epigrafe, conforme Adjudicação do Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio e autorizo a despesa".
Pedro do Rosário - MA, 03 de março de 2022.
Iolanda Marques Silva
Secretária Municipal de Saúde
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
REFERENTE: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 05, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANAMA.

•

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
materiais gráficos para atender as necessidades do Município
de Pedro do Rosário/MA.
EMPRESA: T P RODRIGUES EIRELI„ CNPJ n.º
35.124.395/0001-19.
VALOR: R$ 883.795,02 (oitocentos e oitenta e três mil,
setecentos e noventa e cinco reais e dois centavos).
"Homologo e Ratifico o julgamento referente ao objeto em
epigrafe, conforme Adjudicação do Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio e autorizo a despesa".
Pedro do Rosário - MA, 03 de março de 2022.
Domingos Erinaldo Sousa Serra
Prefeito Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
REFERENTE: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 18/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
24/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO
DO MARANHÃO-MA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de peças para os veículos pertencentes a frota do
Município de Pedro do Rosário-MA.
EMPRESA: C A SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº
37.713.919/0001-32, localizada a Av. Lourenço Vieira da Silva,

~
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Domingos -Erinaldo Sousa Serra
Prefeito Municipal
Publicado por: JOSE LEANDRO SILVA RABELO
•
Código identificador: d089686ceb79acd554e4dd1f67db89e8

RESENHA DOS CONTRATOS N4 19 A 26/2022
RESENHA.CONTRATO Nº 19/2022.PARTES: CONTRATO DE
FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA, E
DE OUTRO LADO, A EMPRESA T DE S SILVA, (CNPJ nº
26.961.948/0001-05). OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento de cestas básicas, para atender as necessidades
do Município de Pedro do Rosário-MA. AMPARO LEGAL: LEI N°
8.666/93 e Lei nº 10.520/2002.VALOR GLOBAL: R$ 298.080,00
(duzentos e noventa e oito mil e oitenta reais). VIGÊNCIA: Até
31.12.2022, com início a partir da assinatura do contrato.
PEDRO DO ROSARIO-MA, 03 de MARÇO DE 2022.
ASSINATURA: IGON FERNANDO CAMPOS SOARES,
Secretário Municipal de Assistência Social; TATIELE DE
SOUSA SILVA - Representante Legal.
RFSF'NHA.CONTRATO Nº 20/2022.PARTES: CONTRATO DE
FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA, E
DE OUTRO LADO, A EMPRESA T P RODRIGUES EIRELI, (CNPJ
nº 35.124.395/0001-19). OBJETO: Constitui objeto deste
Contrato Fornecimento de Material Gráfico, de interesse da
Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário - MA. AMPARO
LEGAL: LEI N° 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002.VALOR GLOBAL:
R$ 564.251,25 (quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e
cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). VIGÊNCIA: Até
31,122022, com início a partir da assinatura do contrato.
PEDRO DO ROSARIO-MA, 03 de MARÇO DE 2022.
ASSINATURA: SUELI DE JESUS LOBATO, Secretária Municipal
de Educação; THIAGO PEREIRA RODRIGUES - Representante
Legal.
RESENHA.CONTRATO Nº 21/2022.PARTES: CONTRATO DE
FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA, E
DE OUTRO LADO, A EMPRESA T P RODRIGUES EIRELI, (CNPJ
nQ 35.124.395/0001-19). OBJETO: Constitui objeto deste
Contrato Fornecimento de Material Gráfico, de interesse da
Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário - MA. AMPARO
LEGAL,: LEI N° 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002.VALOR GLOBAL:
R$ 132.383,28 (cento e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e
três reais e vinte e oito centavos). VIGÊNCIA: Até 31.12.2022,
com início a partir da assinatura do contrato. PEDRO DO
ROSARIO-MA, 03 de MARÇO DE 2022. ASSINATURA: JAILSON
DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, Secretário Municipal de
Administração; THIAGO PEREIRA RODRIGUES Representante Legal.
RESENHA.CONTRATO Nº 22/2022.PARTES: CONTRATO DE
FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA, E
DE OUTRO LADO, A EMPRESA T P RODRIGUES EIRELI, (CNPJ
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Memorando
Pedro do Rosario - MA, 16 de mar^o de 2022.

Ao
Excelentissimo Senhor
Procurador do Municipio
Nesta
Senhor Procurador,
Solicitamos emissao de Parecer acerca da legalidade de aditivo de valor do Contrato n°
19/2022, oriundo do Pregao Eletronico n° 03/2022-SRP/CPL, objetivando a Contratagao de Empresa
para fomecimento de cestas basicas, para atender as necessidades do Municipio de Pedro do
Rosario/MA, firmado com a empresa T DE S SILVA, CNPJ N° 26.961.948/0001-05, com sede na Av
Cel Stanley Fortes Batista, n° 2054, Bairro Retorno, Ze Doca - MA - CEP: 65.365-000, considerando a
necessidade de distribuipao de cestas aos desabrigados pelas chuvas que causaram enchentes no nosso
Municipio.
ITEM
1

DESCRigAO
Cesta Basica.

UNID
und

QUANT
1200

v.unitArio
R$ 62,10

Sem mais para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente

Secretario Municipal de Assistencia Social

V.TOTAL
R$ 74.520,00

PREFEITURA DE
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Construindo uma nova historia com Deus e com o povo.

Pedro do Rosario-MA, 18 de mar^o de 2022.

A
Procuradoria Juridica do Municipio

Autorizo o pleito na forma da lei e encaminho a Assessoria Juridica para
emissao das vias do Termo Aditivo.

Secretario Municipal de Assistencia Social
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A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO-MA, SETOR DE COMPRAS

SEGUE ABAIXO PESQUISA DE PREQOS PARA CESTA BASICA

CESTA BASICA
UNID QUANT

V.TOTAL

V.UNITARIO

ITEM

DESCRICAO DOS PRODUTOS

1

Atjucar cristal com as seguintes
caractensticas: obtido da cana de a9ucar
aspecto cor cheiro proprios sabor doce sem
fermentapao isento de sujidades parasitas
materials terrosos e detritos animais e
vegetais acondicionado em embalagem
plastica atoxica com capacidade de 01 Kg
validade minima de 12 meses contados a
partir do recebimento do produto demais
conduces de acordo com as normas de
saude/sanitarias vigentes anvisa sif inmetro e
outras.

kg

1

R$

4,90

R$

4,90

2

Arroz tipo I longo constituidos de graos
inteiros com teor de umidade maxima 15%
isento de sujidades materials estranhos
parasitas e larvas acondicionado em pacote
de 01 Kg e embalagem secundaria plastica
resistente com peso liquido de 30Kg.

kg

2

R$

5,20

R$

10,40

3

Biscoito com sal tipo cream cracker
composiqao basica aromatizado
artificialmente farinha de trigo gordura
pacote
vegetal hidrogenada sal com extrato de malte
e fermento biologico acondicionado em
pacote envolucro com tres liras 400g.

1

R$

6,60

R$

6,60

4

Cafe em po com as seguintes caracteristicas:
po homogeneo torrado e moido capacidade
da embalagem de 250g com padrao de
qualidade aprovado validade minima de 60
dias contados a partir do recebimento do
produto demais condiqoes de acordo com as
normas de saude/sanitarias vigentes.

1

R$

9,20

R$

9,20

pacote

CNPJ.: 17.489.506/0001-09 -Insc. Estd.: 124015387
R CEL ANTONIO AUGUSTO n° 2 - CENTRO - MATINHA-MA CEP: 65.218-000
E-MAIL: Jessika-kassia@hotmail.com - TEL: 98 8822-3383- 31370101

DlfTRHOOK
AMANDA LAIS CARVALHO BARBOSA-ME

FQl.HA: jm
PROC,:...
rub \\ckL~W^~

6

Flocao de milho fino enriquecido com ferro e
acido folico vitamina b9 com as seguintes
caracteristicas: aspecto de cor cheiro e sabor
proprios com ausencia de umidade
fermenta^ao e ranso isento de sujidades
pacote
parasitas e larvas acondicionada em
embalagem plastica atoxica capacidade de
500g validade minima de 05 meses contados
a partir do recebimento do produto demais
condiqdes de acordo com as normas de
saude/sanitarias vigentes anvisa sif e outras.

1

R$

3,80

R$

3,80

7

Leite em po integral com teor de materia
gorda minimo de 26% integral envasado em
recipientes hermeticos em saco aluminado
com 200g embalagem secundaria de 10kg.

pacote

2

R$

7,30

R$

14,60

8

Macarrao tipo espaguete vitaminado tipo
semola composiqao basica semola de trigo
enriquecido com ferro e acido folico vitamina
b9 farinha de trigo enriquecida com ferro e
acido foloco vitamina b9 e corante natural de
pacote
curcuma nao contem gluten acondicionada
em embalagem plastica capacidade de 500g
validade minima 06 meses contados a partir
do recebimento do produto demais condigoes
de acordo com as normas de saude/sanitarias
vigentes anvisa sif e outras.

1

R$

3,85

R$

3,85

9

Margarina vegetal com sal cor amarela a
branco amarelada homogenea sabor e cheiro
caracteristicos. Embalagem de 250g contend©
prazo de validade marca composigao
nutricional enderego do fabricante e numero
de registro no orgao competente
acondicionadas em fardos de papelao o prazo
de validade nao deve ser inferior a 180 dias.

1

R$

4,10

R$

4,10

und

CNPJ.: 17.489.506/0001-09 -Insc. Estd.: 124015387
R CEL ANTONIO AUGUSTO n° 2 - CENTRO - MATINHA-MA CEP: 65.218-000
E-MAIL: Jessika-kassia@hotmail.com - TEL: 98 8822-3383- 31370101
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10

Oleo de soja refinado com as seguintes
caracteristicas: obtido de especie vegetal
isento de ra$o e substancias estranhas 0% de
gorduras trans acondicionada em frasco
plastico com capacidade de 900ml validade
minima de 10 meses contados a partir do
recebimento do produto demais conduces de
acordo com as normas de saude/sanitarias
vigentes anvisa sif e outras.

i

1

R$

10,20

R$

10,20

11

Sal refinado com as seguintes caracteristicas:
sal refinado iodato de potassio anti-umectante
ferrocianeto de sodio ins 535 nao contem
gluten acondicionada em saco plastico de
polietileno resistente e vedado com
pacote
capacidade de lOOOg validade minima de 10
meses contados a partir do recebimento do
produto demais conduces de acordo com as
normas de saude/sanitarias vigentes anvisa sif
e outras.

1

R$

1,20

R$

1,20

12

Sardinha conservada em oleo comestivel com
as seguintes caracteristicas: pescado em
conserva sardinhas inteiras agua de
constitu^ao ao proprio suco oleo comestivel
e sal nao contem conservantes nao contem
gluten aspecto cor cheiro e sabor proprio
isento de ferrugem danificaipao da lata
sujidades parasitas e larvas acondicionada em
lata de 125g validade minima 24 meses
contados a partir do recebimento do produto
demais conduces de acordo com as normas
de saude/sanitarias vigentes anvisa sif e
outras.

und

2

R$

4,90

R$

9,80

13

Vinagre em alcool embalagem de 500ml na
entrega somente sera aceito o produto que
tenha data de validade no minimo 6 meses.
Marca:

und

1

R$

3,90

R$

3,90

R$

82,55

und

VALOR TOTAL:

CNPJ.: 17.489.506/0001-09 -Insc. Estd.: 124015387
R CEL ANTONIO AUGUSTO n° 2 - CENTRO - MATINHA-MA CEP: 65.218-000
E-MAIL: Jessika-kassia@hotiTiail.com - TEL: 98 8822-3383- 31370101
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ITEM
1

DESCRICAO
Cesta Basica.

QUANT
UNID
1200
und
VALOR TOTAL:

v.unitArio

7

"V

V.TOTAL
R$ 99.060,00
R$99.060,00

R$ 82,55

VALIDADE DA PESQUISA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 20 dias apos recebimento da ordem de fornecimento LOCAL DE ENTREGA :
Almoxarifado do orgao.

MATINHA-MA, 14 DE Margo de 2022.

Jms t*/
AM

H I A IS CARV.Uf fO BARBOSA -ME
uristamino Marques
Keto
Reprcscalante IquA

CNPJ.: 17.489.506/0001-09 -Insc. Estd.: 124015387
R CEL ANTONIO AUGUSTO n° 2 - CENTRO - MATINHA-MA CEP: 65.218-000
E-MAIL: Jessika-kassia@hotmail.com - TEL: 98 8822-3383- 31370101
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COTACAO
OBJETO: Contratacao de empresa para fomecimento de CESTA BASIC A para o
Municipio de PEDRO DO ROSARIO - MA.

CESTA BASICA
V.TOTAL

V.UNITARIO

ITEM

DESCRICAO DOS PRODUTOS

UNID

QUANT

1

Agucar cristal com as seguintes caracteristicas:
obtido da cana de a9ucar aspecto cor cheiro
proprios sabor doce sem fermentapao isento de
sujidades parasitas materials terrosos e detritos
animais e vegetais acondicionado cm
embalagem plastica atoxica com capacidade
de 01 Kg validade minima de 12 meses
contados a partir do recebimento do produto
demais conduces de acordo com as normas de
saude/sanitarias vigentes anvisa sif inmetro e
outras.

kg

1

R$

4,87

R$

4,87

2

Arroz tipo I longo constituidos de graos
inteiros com teor de umidade maxima 15%
isento de sujidades materials estranhos
parasitas e larvas acondicionado em pacote de
01 Kg e embalagem secundaria plastica
resistente com peso liquido de 30Kg.

kg

2

R$

5,15

R$

10,30

3

Biscoito com sal tipo cream cracker
composiqao basica aromatizado artificialmente
farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada
sal com extrato de malte e fermento biologico
acondicionado em pacote envolucro com tres
tiras 400g.

pacote

1

R$

6,60

R$

6,60

4

Cafe em po com as seguintes caracteristicas:
po homogeneo torrado e moido capacidade da
embalagem de 25Og com padrao de qualidade
aprovado validade minima de 60 dias contados
a partir do recebimento do produto demais
condiqoes de acordo com as normas de
saude/sanitarias vigentes.

pacote

1

R$

9,15

R$

9,15

TRAVESSA SANTA ROSA N° 15, SANTA ROSA - SAO LUIS/MA - CEP: 65.068-460
CNPJ: 28.979.798/0001-84 / INSC. ESTADUAL: 12.544.936-4 / INSC. MUNICIPAL: 98231313
CONTATO: (98)98864-0482 / E-MAIL: comercialdutra2019@hotmail.com

COMERCIAL DUTRA ElfSgt^,

£

—---------------------- —1

6

Flocao de milho fino enriquecido com ferro e
acido folico vitamina b9 com as seguintes
caracteristicas: aspecto de cor cheiro e sabor
proprios com ausencia de umidade
fermentapao e ranso isento de sujidades
parasitas e larvas acondicionada em
embalagem plastica atoxica capacidade de
500g validade minima de 05 meses contados a
partir do recebimento do produto demais
conduces de acordo com as normas de
saude/sanitarias vigentes anvisa sif e outras.

pacote

1

R$

3,80

R$

3,80

7

Leite em po integral com teor de materia
gorda minimo de 26% integral envasado em
recipientes hermeticos em saco aluminado
com 200g embalagem secundaria de 10kg.

pacote

2

R$

7,30

R$

14,60

8

Macarrao tipo espaguete vitaminado tipo
semola composiqao basica semola de trigo
enriquecido com ferro e acido folico vitamina
b9 farinha de trigo enriquecida com ferro e
acido foloco vitamina b9 e corante natural de
curcuma nao contem gluten acondicionada em
embalagem plastica capacidade de 500g
validade minima 06 meses contados a partir do
recebimento do produto demais conduces de
acordo com as normas de saude/sanitarias
vigentes anvisa sif e outras.

pacote

1

R$

3,85

R$

3,85

9

Margarina vegetal com sal cor amarela a
branco amarelada homogenea sabor e cheiro
caracteristicos. Embalagem de 250g contendo
prazo de validade marca composi^ao
nutricional endere?© do fabricante e numero
de registro no orgao competente
acondicionadas em fardos de papelao o prazo
de validade nao deve ser inferior a 180 dias.

und

1

R$

4,10

R$

4,10

TRAVESSA SANTA ROSA, N° 15, SANTA ROSA - SAO LUIS/MA - CEP: 65.068-460
CNPJ: 28.979.798/0001-84 / INSC. ESTADUAL: 12.544.936-4 / INSC. MUNICIPAL: 98231313
CONTATO: (98)98864-0482 / E-MAIL: comercialdutra2019@hotmail.com

COMERCIAL DUTRA EIRH^

RHBRICA

10

Oleo de soja refinado com as seguintes
caracteristicas: obtido de especie vegetal
isento de ra^o e substancias estranhas 0% de
gorduras trans acondicionada em frasco
plastico com capacidade de 900ml validade
minima de 10 meses contados a partir do
recebimento do produto demais condi^oes de
acordo com as normas de saude/sanitarias
vigentes anvisa sif e outras.

und

1

R$

10,20

R$

10,20

11

Sal refinado com as seguintes caracteristicas:
sal refinado iodato de potassio anti-umectante
ferrocianeto de sodio ins 535 nao contem
gluten acondicionada em saco plastico de
polietileno resistente e vedado com capacidade
de lOOOg validade minima de 10 meses
contados a partir do recebimento do produto
demais condipoes de acordo com as normas de
saude/sanitarias vigentes anvisa sif e outras.

pacote

1

R$

1,20

R$

1,20

12

Sardinha conservada em oleo comestivel com
as seguintes caracteristicas: pescado em
conserva sardinhas inteiras agua de
constituigao ao proprio suco oleo comestivel e
sal nao contem conservantes nao contem
gluten aspecto cor cheiro e sabor proprio
isento de ferrugem danificagao da lata
sujidades parasitas e larvas acondicionada em
lata de 125g validade minima 24 meses
contados a partir do recebimento do produto
demais conduces de acordo com as normas de
saude/sanitarias vigentes anvisa sif e outras.

und

2

R$

4,90

R$

9,80

13

Vinagre em alcool embalagem de 500ml na
entrega somente sera aceito o produto que
tenha data de validade no minimo 6 meses.
Marca:

und

1

R$

3,85

R$

3,85

R$

82,32

VALOR TOTAL:

ITEM
1

descricao
Cesta Basica.

UNID

QUANT

V.UNITARIO

V.TOTAL

und

1200

R$ 82,32

R$ 98.784,00

VALOR TOTAL:
TRAVESSA SANTA ROSA, N° 15, SANTA ROSA - SAO LUIS/MA - CEP: 65.068-460
CNPJ: 28.979.798/0001-84 / INSC. ESTADUAL: 12.544.936-4 / INSC. MUNICIPAL: 98231313
CONTATO: (98)98864-0482 / E-MAIL: comercialdutra2019@hotmail.com

COMERCIAL DUTRA EIRELI
VALIDADE DA COTACAO: 60 dias a parti desta data.

m

FOLHA:.
PROC.:_
RUBRICAL

SAG) LUIS - MARANHAO 15 DE MAR^O DE 2022

KARINA SAMPAlO DUTRA
RG: 041150782010-3
CPF: 607.107.793-13
ADMINISTRADORA

TRAVESSA SANTA ROSA N° 15, SANTA ROSA - SAO LUIS/MA - CEP: 65.068-460
CNPJ: 28.979.798/0001-84 / INSC. ESTADUAL: 12.544.936-4 / INSC. MUNICIPAL: 98231313
CONTATO: (98)98864-0482 / E-MAIL: comercialdutra2019@hotmail.com

PREFEITURA DE

PEDROOO mm
5>
ROSARIO g
Construindo uma nova historia com Deus e com o povo.

DESPACHO

Ao Secretario Municipal de Assistencia Social para conhecimento e
autoriza9ao do pleito.

Pedro do Rosario -MA, 17 de margo de 2022.

Procurador d(^Munidpio
Francimar Rdeobs Santos
OAB-MA 13.984
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FOLHA:
JiV PROC.: nlSgs^RUBR1CA: ,i
-

Resultado da Consulta SINTEGHA/ICMS
IDENTIFICACAO
CGC: 26.961.948/0001-05 Inscri^So Estadual: 12.514494-6
Razao Social: T DE S SILVA
Regime Apuragao: SIMPLES NACIONAL
ENDERECO
Logradouro: AVE CEL STANLEY FORTES BATISTA
Numero: 2054 Complemento: TERREOl
Bairro: RETORNO
Municipio: ZE DOCA UF: MA
CEP: 65365000 ODD: Telefone: 81603660
INFORMACOES COMPLEMENTARES
CNAE
4711302 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
Principal: PREDOMINANCE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS
CNAEs Secund^rios
Codigo

Descrigao CNAE

4744099 COMirRCIO VARE1ISTA DE MATERIAIS DE CONS IRUCAO EM GERAl
4724500 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRAN1EIROS
Situagao Cadastral Vigente: HABILITAOO
Data desta Situagao Cadastral: 02/12/2021
OBRIGACOE5
NFe a partir de (CNAE's): 07/05/2018 - (Devido emissao voluntaria),
EDF a partir de:

..

CTE a partir de:

*

■ '

Observagao: Os dados acima estao baseados em Informagoes fornecidas pelo proprio
contribuinte cadastrado. Nao valem como certidao de sua efetive’existgncia de fato e de
direito, nao sao oponiveis a Fazenda e nem exduem a responsabitidade tributaria
derivada de operagSes com eie ajustadas.
Data da Consulta: 14/02/2022
Numero da Consulta:

1 Nova ConHuiy | Irnpnmif

oivido pels Sftfas/COi'EC.*

aplicacoes.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadaConsiilta.jsi
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PARA 1JSO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUCEMA

CERTIEXCO O REGISIRC DM 26/01/2017 15:38 “OB M° 21102140623.
PROTOCOLC: 17053.1805 Dll 24/01/2017. CGDIQO DE VERIFICACAO:
11700320633. KIKE? 2iI02140623i
T DE S SILVa
Lilian Tc«reua Kcdricnvr.st Mendemga
SECRETARY A- CIJf.AL
SAO LUfs, 16/O1.-201/
www. arapresaf*c i 3 .'ua, -.n-v, or

A validade deste docuioanto, ae iiupresao, fica sujaito A coopviCvavKn d'j sua aut^e.LicidadB noa r»at>«ictivo8 portals.
Informando sects reepectivoa cMJgrot dn verificat,’3o

F0LH&V3LL

i

pRoc-pism
RUBRICA:_J>L_
ATO CONSTITUTIVO DE ALTERACAO DA EMPRESA: T OE S SILVA
TATIELE DE SOUSA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 04/03/1994, identidade n.s
0373367120094 SSP MA, CPF N.s 05627816333, Resldente e domlciliada na Rua Jos4 Sarney
n.s 54 Centro Z£ Doca MA CEP 65365000, Titular da empress I DE S SILVA com sede na Av.Cel.
Stanley Fortes Batista n.s 2054 TERREOl balrro retorno Z£ Doca MA CEP 65365-000, Inscrlto na
Junta Comerclal do Estado do Maranh8o sob o NIRE 21102140623 e no CNPJ sob o n.s
26961948/0001-05, fazendo uso do que permits abrir filial, a qual se reger4, pelas clausulas e
condigdes segulntes:
is Clausula _ A Filial T DE S SILVA, sen* estabelecida na Av. Pedro Cunha n.s 827 Centro Pedro
do Rosario MA CEP 65206-000.
2* Clausula _ 0 objeto social ser3; 4711-3/02 Comercio varejista de mercadorias em geral,
com predominlncia de produtos alimentfcios- supermercados, 4744-0/99 Comercio varejista
de materiais de construgSo em geral.4724-5/00 comercio varejista de hortifrutigranjeiros.
3* Clausula _ O Capital Social ser«i de R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) integralizado.
42 Clausula _ 0 nome de fantasia sera Atacad5o Bom Pre?o II.
Ze Doca MA 15 de janeiro de 2021

Tatiele de Sousa Silva

MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratizapao, Gestae e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao

FOLHA:.
PROCRUBRICA

ASSINATURA ELETRONICA
Certificamos que o ato da empresa T DE S SILVA consta assinado digitalmente por:

JUCEHA

CERTTPICC O RBGI87R0 EH 22/i. 1/20X1 12s33 808 KD 2X900341766.
PROTOCOLO: 210074736 DK 21/01/2021.
C6DIOO DB VKRZFICAQiilOt 12100 419206. CNPJ DA SEDE: 26961948000105.
NIKE: 21102140623. COM BFBITOU DO SOWISTRO BM; 15/01/2021.
T DE S SILVA
LfLIAN THKHKSA HODRIOOES SSHlfDONgA
seckstAria-obral
www.emprasafacil.acv.fcr

A valioade deste docuflento, sc impresso, fica sajeito A co^provB^So dt swa autcnticidade nos respectivos portals,
informanco sous respectivos rddtgos de verificatio.

lina
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FOLHA:^M
PROC.:_
RUBRICA:
Sf-crciaria da Micro e Pequcna Empress
Sucretaria da RaeionalizacSo e SimpliRca^o
Dep&ruimento dc Rcgisiro Emprcsarial e InscgraySo
Junta Comereinl do Estado do Mtiraithao - JUCBM A

declaracAo de enquadramento de microempresa

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhao • JUCEMA

0 Empresario T DE S SILVA, cstabclccido(a) na AVENIDA CEL STANLEY FORTES BATISTA, 2054
TERREOl, RETORNO, Zt Doca - MA, CEP: 65365-000, rcqucr a Vossa Scnhoria o arquivaraento do
presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condiqao de MICROEMPRESA, nos
termos da Lei Complementar n* 123, de 14/12/2006.

Codigo do ato; 315
Dcseri^So do Alo: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

'Zc Doca-MA, 10/01/2017

/4IM2.
TATIELE OT SOUSA SILVA
Titular
•A

/-ii gtruJo na /htricl Empresa FJril

CERTIFICO O REGI8TR0 EM 26/01/V.017 15»38 SOB
20170033848.
PROTOCOLO: 170033848 DI 24/1*1/3017. COOIGO OE VERIEICAqXOs
11700 320641. HIRE: 2110.21*0624.

JUCEMA

T DE S SILVA

?

.

"

jr

Lilian Theresa Rodrigues irendnnoa
secretAr.ia-ger.il
sXo LUIS, 26/03/2037
. einpresafanil .cuk.gov .br

A validade deste docuinento, se impresao, fica sujeito A oa®S'rovag*o de sua autenticidade nos respeotivos porCais.
• Infonnando sens respectivoa cddigon de verificaclo

04/02/202? 09:31

FQLHA:

proc.- JZUImz
rubwc/E
Ministerio da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situapao Cadastral no CPF

N° do CPF: 056.278.163-33
Nome: TATIELE DE SOUSA SILVA
Data de Nascimento: 04/03/1994
Situagao Cadastral: REGULAR
Data da Inscrigao: 26/11/2009
Digito Verificador: 00

Comprovante emitido as: 09:31:18 do dia 04/02/2022 (hora e data de Brasilia).
Codigo de controle do comprovante: 8DD5.4B6C.187D.2732

Este documento nao substitui o “Comprovante de Inscrigao no CPF”.
(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.)
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12/01/2022 17:26

folhat:
REPLJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROC.:_
RUBRICA:.

£
.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRI^AC E DE SITUAgAO DATA
26/01/2017
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIQ AO

26.961.948/0001-05
MATRIZ
NOME EMPRESARlAl

T DE S SILVA
TITU1.0 DO E3TABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ATACADAO BOM PRECO
COOIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE EGONOmICA PRINCIPAL

47.11-3-02 - ComOrclo varejlsta de mercadorias em geral, com predominancla de produtos alimenticlos - supormercados
COOIGO E DESCRICAC DAS ATIVIDAOES ECONOMICAS SECUNDARIAS

47.44-0-99 - Comdrcio varejlsta de materials de construcSo em geral
47.24-5-00 - Comdrcio varejlsta de hortifrutigranjeiros
cDdigo e descriqAo OA NATUREZA

JURlDICA

213-5 - Empresarlo (Individual)
LOGRA.DOURO

NO.FrO

COMPLEMFNTO

AV CEL STANLEY FORTES BATISTA

2054

TERREOI

CEP

BAIRROOISTRITO

MUNICfpIO

65.365-000

RETORNO

ZE DOCA

ENDEREyO ELETRdNlCO

TELEFONE

(98) 8160-3660

F.NTE (EDERATIVO RERPONSAVEL (EFR)

STUAC.AO cadastral

DATA DA SITUACAO CADASTRAL

AIWA

26/01/2017

MOTIVO DC SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL

data da situaqAo especial

Aprovado pela Instrup^o Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 12/01/2022 as 17:19:06 (data e hora de Brasilia).

P6gina. 1/1
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03/02/2022 20:52

FOLHA: ^
PROC.:iuI
RUBRICA:_^
Consulta Quadro de Socios e Administradores ■ QSA
CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

26.961.948/0001-05
IDES SILVA
R$40.000,00 (Quarenta mil reals)

NAO HA INFORMAQAO DE QUADRO DE StiCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

1/1

FOLHA:
PROC.- IblOAOP

RubricaZZ^^
%
#
W\

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA UNlAO
Nome: T DE S SILVA
CNPJ: 26.961.948/0001-05
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
l.constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 12:01:45 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 26/07/2022.
Codigo de controle da certidao: FB85.BA05.74A5.6C93
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Z£ DOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AV. MIUTAR. N° S/N • VILA DO BEC
CNPJ 12122065000199

PROC.:
RUBRICA:

DOCA

i If

CERTIDAO NEGATIVA
A prefeitura Municipal de Zt DOCA, a requerimento da pessoa interessada T DE S SILVA.
CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessSnos, que a passoa juridica/fisica a seguir referenciada n§o
registra ddbitos mobiliddoe com os cofres pubiicos municipals at6 a presente data, tendo a presente
CERTIDAO validade ate o dia 19/04/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento
de ddbitos, tnbut^rios ou n^o. constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigdncia desse prazo.

InscnqSo Municipal; 000642
CPF/CNPJ: 26961948000105

Contribuinte:

T DE S SILVA

Nome Fantasia:

ATACADAO BOM PRECO

Endere^o:

AV CEL STANLEY FORTES BATISTA 2054

Bajrro:
Cidade:

CENTRO
Z£ DOCA - MA

Data do Encerramento: 0

Data de Abertura: 0

Atividade

19/01/2022 14:44:35

Numero/Conlrole da Certidao:

TERRE01

CEP; 65365000

Inscricio Est.:

EmissSo:

Complem:

Validade:

19/04/2Q».

C#96B77EF89B1FA4

Secretario ig Faienda Pubiica

FOLHA: JJ5
PRQC.: J
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE it DOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE Zfe DOCA
AV. MILITAR, N° S/N - VILA DO BEG
CNPJ: 12122065000199

CERTIDAO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA
A prefeitura Municipal de z£ DOCA, a requerimento da pessoa interessada T DE S SILVA,
CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessarios, qu© a passoa jurldica/fisica a seguir referenciada n5o
registra deditos mobiliBrias com os cofres pubitcos municipals ate a presente data, tendo a presente
CERTIDAO validade ate o dia 19/04/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento
de ddbitos, tributaries ou n§o, constituidos anteriamente a esta data mesmo durante a vig&ncia desse prazo.

InscnqAo Municipal: 000642
CPF/CNPJ: 26961848000105

Contnbuinte:

T DE S SILVA

Nome Fantasia:

atacadAo

Endere^o:

AV CEL STANLEY FORTES BATISTA, 2054

Bairro:

CENTRO

Cidade:

Z£ DOCA - MA

BOM PREgo
Complam:

TERRE01

CEP. 65365000
Data de Encerramento: 0

Data de Abertura. 0

Inscriqio Est.:
Atividade:

Emissio:

19/01/2022 14:45:09

Numero/Controle da CertidSo;

Validade:

19/0/2022

435B4A8BEF8F2EB4

ifyCF '3.,"j^0Cr
Secfptano da Pa/entM

UsuSrlo:

ERIK

PODER JUDICIALTO
JUSTKJA DO TRABAl HO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: T DE S SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.961.948/0001-05
Certidao n°: 3378595/2022
Expedi<;ao; 27/01/2022r as 12:06:30
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que
sob

O

n°

t de

s

silva

26.961.948/0001-05

(matrix
nao

e filiais), inscrito(a) no CNPJ
do Banco Nacional de

consta

Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida<;ao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
0s dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at£ 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa jurldica, a Certidao atesta a empresa em rela^ao
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
INFORMA^AO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identifica^ao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justi^a do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentence condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuqao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de ConciliagSo Previa.

Duvidas e sugestSe*; coot^tsr.jus.br

18/03/2022 08:51

Consulta Regularidade do Empregador

mpnmir

FOLHA:
PROC.:
RUBRICA:.

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscri^ao:
26.96i.948/000i-05
Razao Social:! de s silva me
AV CEL STANLEY FORTES BATISTA / RETORNO / ZE DOCA / MA / 65365Enderego:
000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.
Validade:06/03/2022 a 04/04/2022
Certificagao Numero: 2022030601242213080920
Informagao obtida em 18/03/2022 08:51:20
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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F0LHA:_4Uji_
PROC.:^
RUBRICA:
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
N° Certidao: 001028/22

Data da

Inscrigao Estadual: 125144946

CFF/CNPJ: 26961948000105

04/01/2022 16:42:15

Razao Social: T DE S SILVA
Endere^o:

AVE CEL STANLEY FORTES BATISTA, 2054 TERREOI CEP: 65365000 -

Telefone:

(98)81603660

UF: MA

Municipio: ZE DOCA

Certificamos que, apos a realizagao das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Codigo Tributario Nacional), nao constaim debitos relatives aos
tributes estaduais, administrados per esta Secretaria, em nome do sujeito passive acima
identificado. Ressalvado, todavia, a Fazenda Publics Estadual o direito da cobranga de dividas que
venham a ser apuradas e nao alcangadas pela decadencia.

Validade da Certidao: 120 (cento e vinte) dias: 04/05/2022.
A autenticidade desta certidao devera ser confirmada no enderego:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidoes" e em seguida em "Validagao de Certidao Negativa
0 de Debito".
CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Dar.a ImpressSo: 27/01/2022 11:58:34

FOLHA:_^yS__
PROC.: J&/JQ&?
RUBR1CA:
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA
N° Certidao: 000612/22

Data da

inscrigao Estadual: 125144946

CPF/CNPJ: 26961948000105

04/01/2022 16:43:12

Razao Social: T DE S SILVA
Enderego:

AVE CEL STANLEY FORTES BATISTA, 2054 TERREOI CEP: 65365000 -

Telefone:

(98)81603660

UF: MA

Municipio: ZE DOCA

Certificamos que, apos a realizagao das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Codigo Tributario Nacional) nao constam debitos inscritos na Dfvida Ativa, em
nome do sujeito passive acima identificado.
Validade da Certidao: 120 (cento e vinte) dias: 04/05/2022.
A autenticidade desta certidao devera ser confirmada no enderego:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidoes" e sm seguida em MValidagao de Certidao Negativa
de Dfvida Ativa".
CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressao: 27/01/2022 11:59:09

FOLHA:_^S

pRoc.^sg
RUBRICA:_J&L

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA
N° Certidao: 000612/22

Data da

InscriQao Estadual: 125144946

CPF/CNPJ: 26961948000105

04/01/2022 16:43:12

Razao Social: T DE S SUVA
Enderego:

AVE CEL STANLEY FORTES BATISTA, 2054 TERRE01 CEP: 65365000 -

Telefone:

(98)81603660

UF: MA

Municipio: ZE DOCA

Certificamos que, apos a realizagao das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado peios artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Codigo Tributario Nacional) nao constam debitos inscritos na Divida Ativa, em
nome do sujeito passive acima identificado.
Validade da Certidao: 120 (cento e vinte) dias: 04/05/2022.
A autenticidade desta certidao devera ser confirmada no endere^o:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidoes" e em seguida em "Validagao de Certidao Negativa
de Divida Ativa".
CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressao: 27/01/2022 11:59:09
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FOLHA:_
PRQC.:_
RUBRICA:.

i

IlKMt) DL AI5CIPTIJCA

Contem este livro 03 folhas numeradas tipograficamente do n°
01 ao 03 que servira de langamento do Livro Diario de n° 001 na forma do
paragrafo 1° (primeiro), ARTIGO 5° (quinto) decreto lei numero 486/69 em
substituigao ao Livro Diario Copiativo, onde estao registradas todas as operagdes
realizadas pela empresa abaixo qualificada.
Empresa.........
Enderego........
Bairro.............
Cidade...........
CNPJ.............
CEP...............
Inscr. EstaduaL
Periodo..........

TdeS SILVA-ME
Avenida Cel. Stanley Fortes Batista, n°2.054,Terreo 1
: Retorno
Ze Doca- MA
...26,961.948/0001-05
... 65.365-000
■ iO Si A AQA-fl

....01/01/2021 a 31/12X021

Orgao de inscrigao: Junta Comercial do Estado do Maranhao
JUCEMA n° do NIRE 21102140623, datada de 26 de Janeiro de 2017.
Ze Doca- MA, 01 de Janeiro de 2021.

Tatiefe de Sousa SiCva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sonia Oliveira SiCva
CRC 9823-O/MA
Tec. Contabil

Pagina 2 de 4
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FOLHA:
pROC.:^
RUBRICA;'

It CMC tt tNCtttAUtNTC

Contem este livro 03 folhas numeradas tipograficamente do n° 01 ao 03 que
serviu de langamento do Livro Diario de n° 001 na forma do paragrafo 1°
(primeiro), ARTIGO 5° (quinto) decreto lei numero 486/69 em substituigao ao Livro
Diario Copiativo, onde estao registradas todas as operagoes realizadas pela
empresa abaixo qualificada.
Empresa........ .... ; TdeS SILVA-ME
Enderego....... .... : Avenida Cel. Stanley Fortes Batista, n° 2.054,Terreo 1
Bairro............ ....: Retorno
Cidade........... .... : ZeDoca- MA
CNPJ............ ........26.961.948/0001’05
CEP.............. ....... 65.365-000
Inscr, Estadual. .....: 12.514.494-6
Periodo......... .........01/01/2021 a 31/12/2021
6rgao de Inscrigao: Junta Comercial do Estado do Maranhao
JUCEMA n° do NIRE 21102140623, datada de 26 de Janeiro de 2017
Ze Doca- MA, 31 de Dezembro de 2021.

TatieCe & Sousa Sifva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sonia OGvcira Sifva
CRC 9823-O/MA
Tec. Contabil

MINISTERIO DA ECONOM1A
Secretana Especial de Desburocratizapao, Gestao e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresariai e Integragao

FOLHA: ^ lina 4 de 4
proc,“Z2M
RUBRiCA- ^ '

ASSINATURA ELETRONICA
Certificamos que o ato da empresa I DE S SILVA - ME consta assinado digitalmente por:

=MTiPir4r.io nn,

ASSINANTE(S)

'm'

.

Nome

CPF/CNPJ
05627816333

TATIELE DE SOUSA SILVA

96433272304

SONIA OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO A AUTKHTICAgXO EM 2b/0'/^'J22 i*:59 SOb N* 20220092559.
PROTOCOLC: 220092559 DE ZL/Ol/lOZl XXRBl 211021.40623.
T DE S SILVA - ME

JUCENA

FLGREHCIO BRAWLS HSTO
RESPONSAVEX, PELA AlTJENTirA^AO
BAG LOlS, 23/01/2021
mopreaafao i 1. jia. i/r.v. br

PROC.tJbW

Atacadao
Bom Preco
De:TdeS SILVA-ME

RUBRIC&'

CNPJ: 26.961.948/0001-05
INSC. ESTADUAL: 12.514.494-6
NIRE 21102140623
Avenida Cel. Stanley Fortes Batista, n° 2.054,Terreo 1 -Retorno - Ze Doca- MA
BALANCQ GERAL
REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa
Estoque

12.356,20

49.803,52

PERMANENTE IMOBILIZADO
Instalagoes
Moveis e Utensilios
Maquinas e Equipamentos
(-) Depreciagao
TOTAL DO ATIVO............
PASSIVO
Circuiante
Fomecedores
OBRIGAQOES SOCIAL
Simples Naaonal
PATR1M6NIO LI'QUIDO
Capital Social
Lucro Neste Exercldo
TOTAL DO PASSIVO

62.159,72

120.450,00
11.989,00
11.890,23
134,45
»>• •»«»••• »»***■ *»»•»*•*•

144.194,78
206.354,50

«**t •«««*. €•**»«« • *«:* •

49 149,65

49.149,65

12.483,12

12.483,12

40.000,00
104.721,73

144.721,73
206.354,50

Importa o presente BALANCO ern R$: 206.354,50 (Duzento e Seis Mil, Trezentos e
Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).
Ze Doca - Ma. 31 de Dezembro de 2021

Vatiefe de Sousa SiCva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sonia OCtveira Sifva
CRC 9823-O/MA
Tec. Contabil

FOLHA:

Atacadao Bom Preco

Baaiaa 2 de 5

PRQC.-.JhJM

De.TdeS SILVA-ME
CNPJ: 26.961.948/0001-05
INSC. ESTADUAL: 12.514.494-6
NIRE 21102140623
Avenida Cel. Staley Fortes Batista, n° 2.054,Terreo 1 -Retorno - Z6 Doca - MA

RUBRICA-

jg^

DEMONSTRACAO DA CONTA RESULTADO DO EXERCICIO 2021

920.269,92

RECEITA BRUTA OPERACIONAL
(-) Impostos si vendas e servigos

7.080,84

RECEITA UQUIDA OPERACIONAL
(-) Gusto dos Produtos. Bens el ou services

1.066.635,66
788.562,12

329.063,65

RESULTADO OPERACIONAL
(-) Despesas Admin istrativas
(-) Despesas Financeiras
(-) Outras Despesas

84.745,96
18.000,00

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
(-) Simples Nacional

83.975,96

37.620,00
188.697,69
104.721,73

LUCRO DO EXERCICIO
INFORMAQOES COMPLEMENTARES

40.000,00
104.721,73

Patrimonio Iniaal
(+) Lucre Liquido do Exercicio
Alterapao do Capital
Patrimdnio Liquido Final
Montante das Compras
Montante das Vendas

144,721,73
788.562,121

920.269,92
Ze Doca - Ma. 31 de Dezembro de 2021

Tatiek de Sousa Sifva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sdnia OGveim Sifva
CRC 9823-O/MA
Tec. Contabil

Ff>l dlSina 3$$^

Atacadao Bom Preco
De:TdeS SILVA-ME
CNPJ: 26.961.948/0001-05
INSC. ESTADUAL: 12.514.494-6
NIRE 21102140623
Avenida Cel. Stanley Fortes Batista, n° 2.054.Terreo 1 -Retano - Ze Doca - MA

PROC.:J$mZ

RUBRICAi„V^r"^

INDICES DE LIQUIDE2
LEI n° 8.666/93

ImobiIiza?ao do Patrimonio Liquido
Ano
2021

indice de Liquidez Corrente: ILC= 1,00

indice de Liquidez Corrente: ILG= 1,00

indice de Endividamento Total: IET=0,29

Ze Doca - Ma. 31 de Dezembro de 2021

Tatiek de Sousa Sifva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sonia O&veira Sifva
CRC 9823-Q/MA
Tec. Contabil

Pagina 4 de 5

Atacadao Bom Preco

FQLHA: £3±
PROC.-. JV I-pORUBRICA:_M_

De:TdeS SILVA- ME
CNPJ: 26.961.948/0001-05
INSC. ESTADUAL: 12.514.494-6
NIRE 21102140623
AvenkJa Cel. Stanley Fortes Batista, n° 2.054,Terreo 1 -Retorno - Z6 Doca- MA

Notas Explicativas das Demonstrates Contibeis em 31/12/2021
Nota 1 ■ Contexto Operational
A empresa T de S SILVA- ME, com sede na Avenida Stanley Fortes Batista, n° 2.054, Terreo 1 -Retorno, Ze Doca MA CEP 65.365-000, tern como atividades: Comercio varepsta de mercadorias em geral, com predominancia de
produtos alimenttcios - supermercados; Comercio varejista de Materials de Construpao em geral; Comercio varejista
de Hortifrutigranjeiros, antre outras cpera?6es e esta em plena atividadedesde 26/01/2017.
Nota 2 • Base de Preparagao e Apresentagao das Demonstragoes Financeiras.
A empresa T de S SILVA- ME, elaborou e esta apresentando as suas Demonstrates Cont&beis do exercicio findo
em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contdbil para Microempresae Empresa de
Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Nota 3 - Praticas Contabeis
3.1- Disponibilidade
Trata-se de aplica^oes financeiras de curto prazo com rentabilidade di^ria, disposta a ser conversivel em caixa e
com risco muito baixo de alterapao de valor. Os rendimentos das aplica$6es financeiras de liquidez imediata estao
demonstrados pelo valor original, atualizado ale a data do encerramento do Balango Patrimonial.
3.2 - Clientes Diversos
A referida conta contabil apresenta saldo no final do exercidc por se tratar de Restos a Pagar de contratos
firmados que ainda nao foram devidamente empenhados e pages. Ficando para o exercicio subsequente a sua
devida quita?ao.
Nota 4- Garantias prestadas a terceim e outras responsabilktades eventuais ou contingentes
A empresa nao possui apdes trabalhistas em andamento movidas por ex-empregados.
Nota 5 - Eventos subsequent.
As demonstrates Contabeis da referida empresa, mesrno que elaborada de forma simplificada, considera as
especificidades e natureza das operates realizadas, been como contemplou as necessidades de
controls de
informates no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensao do publico interessado.
Ze Doca*MA. 31 de Dezembro de 2021

Tatiele de Sousa Silva
CPF 056.278.163-33
Titular

Sonia Oliveira Sifva
CRC 9823-O/MA
Tec. Contabil

MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratizagao, Gestao e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao
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FOLHA:
PRQC.:.,"j?T3
RUBRICA:___M

ASSINATURA ELETRONICA
Certificamos que o ato da empresa T DE S SILVA - ME consta assmado digrtalmente por:

JUCEMA

CERTIPTCO O RBOTSTRO EM 25/01/2022 I2tl.0 90B
20220091404.
PROTOCOLO: 220091404 DE 25/01/2.022.
c6dXOO DE VKRIKXCAC^O: 12200916323. CHPJ DA 3EDE: 26961948000105.
NIRE: 21102140623. COM BKEITOS DC REOISTRO KMs 25/01/2022.
r DE S SILVA - WE
RICARDO DIIJCZ BIAS
VICE-PREBr.VENCK
www.eBipraaal'acil .ma.aov.bx

A valicadc destc docunento. se inpresso, fica sujoito i> tor.provjiiy de sea -lutenticidado nos respectivos portals,
informando seus respectivos. ci’.digo* do werifteplo.

22/12/2021 18:03

PR0CA:5J2^P
RUBRICA:_J^

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHAO
CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
MARANHAO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situap§o regular.
IDENTIFICAgAO DO REGISTRO
NOME..............: SONIA OLIVEIRA SILVA
: MA-009823/0-0
REGISTRO....
: TErCNICO EM CONTABILIDADE
CATEGORIA.
; 964.332.723-04
CPF.

A presente CERTIDAO n3o quita nem invalida quaisquer d6bitos ou InfragOes que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal
Braslleiro, sujeitando o autor a respectiva agSo penal.

Emisscio: MARANHAO, 22/12/2021 as 18:01:12.
V^lido at6: 22/03/2022.
Cbdigo de Controle: 5701,5383.8289.7510.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

i/i

Minist^rio da Industrla e Comercio Exterior e Services
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integragao

FOLHA:
■•ic? 15\9Q9L
P

TERMO DE AUTENTICAQAO - LIVRO DIGITAL
Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo,
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12200915149 em
25/01/2022, protocolo 220092559. Para validagao de Autenticagao dos Termos, dever6 ser acessado o
Portal de Servigos / verificagao de documentos do Empreendedor (httpy/www.empresafacil.ma.gov.br) e
informar o eddigo de verificagao.
—
Nome Empresarial:

T DBS SILVA-ME

Numero de Registro:

21102140623

CNPJ:

26961948000105

Munfcipio:

Zd Doca

Tipo de Livro:

diArio

fj

^

Numero de Ordem:

i1

Periodo de Escrituragao: 01/01/2021 -31/12/2021

05627816333

TATIELE DE SOUSA SILVA

96433272304

SONIA OLIVEIRA SILVA

■l: — m
MA98230

#

JUCEMA

CBRTiriCO A AUTKNTICAgiO EM 25/01/2022 11:59 SOB H° 20220092559.
PROTOCOLO: 220092559 DK 21/01/2022. C6DIGO DE VERIPICAI^OJ
12200915149. KIRE: 21102140S23.
T DB S SILVA - ME
r.ORENCIO BRANDES NETO
AUTSNTiogXo
Bk-J mis. 25/01/2022
eapr-neatacil .aw.gov. bt

rzsponsAvel i-bla

A validadc dos-.c documcnio. oe improsso. lea sujcko a wrupiovai^o 6c uua a toaiiadJKJo 'cu lowpeccivos porta s.

inlormanflo seus laspaci'/os c6c*gos or ver/ica^ci.

FOLHA:
RROC.:-J
RUBRIC A.

PODER JUDLCIARIO
ESTADO DO MARANliAO
COMARCA DE ZE DOCA
SECRETARY DE DimiBUtCt'O

0
D
H

CERTIDAON" 16/2022 -CZL)

CKRTIDAO

USANDO DOS PODERES quc me sSo conferidos por lei.
CERTIFICO a requerimenlo da parte interessada quc. dando busca nos
e Fazenda Publica.
arquivos dos feitos referente a Varas Civeis
protocolizadm (lesde a data de 25/01/2012 ate o dia de Itoje 25/01/2022, c
veriliquei quo. nos sistemas em aluavao nesta comarca. NADA CONSTA
distribuido de EXECijgOES PATRIMONIAIS contra TATIELE DE
SOUSA SILVA, inscrito no RG n° 037336712009-4, e com o CPF n°
056.278.163-33, com endere^o na Avcnida Cel. Stanley Fortes Batistas.
no2054, Centro Ze Doca-MA, CEP: 65365-000. Certifico fmalmcnte que, a
Secretaria de Distribuido e unica existente nesta cidade e Termo
Judiciario de Zc doca/MA. O referido e verdade e dou f6. Dada e passada
a presente eertidao na Secretaria de Distribuicao a meu cargo, no Forum
Raymundo Lieiano de Carvalho, nesta cidade de Zc Doca. Estado do
Maranhao. Eu. Carlos Eduardo de Oliveira Pereira, mat. 116046. Secretario
Judicial Substilulo. eonsultei. subscrevo c assino.
Ze Doca-MA, 25 de janeiro de 2022
A ,
Carlos EduaMde Oliveira Pereira
Secreuirio Judicial Substilulo da I" Vara
Distribuidor

i

8/hr.m

w
U

n

>o
0

AoV"d,c,i’' w
Vi

O Nome RG e CPI- constante nesta eertidao Ibi informado pelo solieitante. Sua titularklade
devera see eonferida pelo o interessado tm destinatario. RSIA CERTIDAO ARRANGE
SOMENTR AS VARAS COMUNS DOS TERMOS JUDICIARIOS DE ZE DOCA.
ARAGUANA H GOVERN A DOR NEWTON BRELO-MA.
( a\a da .lus(iv-a -.V(Tcl.u ia JiuJicimI da I ' \ ars-Sccrciaria (If
\\ t el Manley l ortcs Uatlsta. v'n. ( enlto /(. I v,ca 1,4 Hltuki Miiranhai'
Cl l»(!5.365-00(11 one.(l)Sj

m
mi

FOLHA:
• RROC.JSnd
RUBR!CA:_J^-

PODER JUQIC14BIO i --i
ESTADO DO MARANHAO
COMARCA DE ZE DOGA
SECRETARY DE DISTRIBUIQAO

Validct por 60 dias*
CERTIDAO N° 13/2022 - CZD

0

CERTIDAO tJNICA
t

USANDO DOS PODERES que me sao’conferidos por lei e a
requerimento da parte interessada, CERTIFICO QUE: revendo nos
Programas THEMIS-PG/3.6 e PJE, acerca de AC6ES DE
FALENCIA E CONCORDATA> protocolizadas desde a data de
25/01/2012 ate o dia de hoje, 25/01/2022, e verifiquei que, nos
referidos sistemas, NAPA CONSTA distnbuido contra T DE SILVA,
inscrito no CNPJ n°26.961.948/0001-05, com o nome fantasia
ATACADAO BOM PREQO, com enderego na Avenida Coronel Stanley
Fortes Batista, n° 2054, Centro, Ze Doca/MA. Tudo de acordo com as
buscas por mim procedidas. O referido e verdade e dou fe. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Ze Doca, Estado do Maranhao,
ao(s) 25 dia(s) do mes de Janeiro do ano de 2022. Eu, Carlos Eduardo
de Oliveira Pereira, Secretario Judicial Substitute consulted digitei,
subscrevo e assino.

Ze Doca-MA, 25 de jpneiro de 2022.

H

f
Carlos Eduatiffi de Oliveira Pereira
Secretario Judicial Substitute da la Vara
Distribuidor

5*

w

u

Rsffl Certiduo ioi seiada com o sclo Judicial do tipo
Oneroso n"
. Certidao com validade de 60
(sessenta) dias, a partir da data de expedite.
Observa^ao: Nao aceitar a prcr.eriic certidao sc estiver
sem o sclo ou rasurada.

Casa da Justi^a-Sccretarla Judicial da V Vara/Secretarla de Distribulcdo
Av. Cel. Stanley Fortes Batista, s/n. Centro, Ze Ooca, Estado do Maranhao
CEP 65.365-000 Fonc: (08) 3655-3094

ER DE SILVA EIRELI

F0LHA:;J;4^
PRQC.:Jg|^
rubricaL^I

CNN PJ:31437.868/0001-87
AVtNIDA CEL STANLEY FORTES BATISTA,2054-LETRA A, CENTRO- li DOCA-MA

A l ESTADO DE CAPAODADE TKCNICA

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei n° 8.666/93, que a empresa T DE S SILVA,
sediada na Av. Stanley Forte Batista, Terro 1, Centro, Ze Doca/MA, CNPJ ne 26.916.868/000105, forneceu produtos alimenticios que teve seus produtos de OTIMA QUALIDADE, entregou
^ rigorosamente dentro do prazo de 03 (Ires dias), apos a solicita$ao da Ordem de
Fornecimento, CONFORME NOTA FICAL NUMERO :01 Serio 002.

ZE DOCA-MA 08/02/2022

L Q/i/n

^ cviAA&^

Asl

jl^

ER DE SILVA EIRELI
CNNPJ: 3143 7.868/0001-87
ELIANE RAMOS DE SOUSA SILVA
CPF.007.143,023-76

AVENIDA CEL STANLEY FORTES BATISTA,2054-LETRA A, CENTRO- z£ DOCA-MA

RK1-HHM0S DE T DE S SILVA OS PRODUTOS W\l SliRVKpOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELiThONiC^ iNDICADA ABAIXO. EMISSAO:
Oi 02,-2022 VALOR TOTAL: RS 80.015.00 DESTINATARIO: E R DE S SILVA EIRBLI - AVENIDA CEL ST VMLCY FORTES BATISTA. 2054 • LETRA A
CENTRO ZE DOCA-MA
DATA I)K KK KHIMBNTO

tDENTIKIt'ACAO K ASSINATUKA DO KKCfcBHIJOR

BRICAIDgSTmCAtfO OO KMITF.KTK

DANFE

Doeumento Auxiliar da Nota
Fiscal Elctronica

TDES SILVA

—.s—.

0 - ENT RADA
) - SAlDA

AV CEL STANLEY FORTES BATISTA. 2054 - TERREOl
RETORNO - 65365-000
ZE DOCA - MA Fone/Fax: 9881603660

1

( HAVE DE ACESSO

V—'w.vZ

2122 0226 9619 4800 0105 5500 2000 0000 0119 0000 0016
Consulta de aulenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fa7.cnda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nn. 000.000.00!
S6rie 002
Folha I/I

-X..
N A1URGZA DA OPERAC

TproTOCOLO DE ALirORIZACAo DE USD

VENDA DE MERCADORIA
IVSCRICAO ESTADtjAl

421220002879967 - 01/02/2022 11:52:19

INSCRICAO ESTADUAl, t«) SURST. TRIRET.

CNPJ! CPF

26.961.948/0001-05

125144946
DESTINATARIO / RKMF.TENTE____________________________________
nome/razAo SOCIAL

CNPJ / CPI-

E R DE S SILVA E1REL1 ___ ____________________ __
iENDERECO
mi ink

tip

into

CENTRO

65365-000

( \l ( t I (> IK) IMI'OSTO
iRASTOT (MT nOITMS IVA'tOR IK) 1C MS

TroNE./pvx

...._____________ 0,00
__________
i pki re Tvalor no seouro desconto
0,00
0.001

0,00

i

0.001
V ICMS UF DEST.

0.00i______ MQl

0. 001

0, 00

:

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
0000H
00009
00010
00011
00012

0.00

80.015,00
V. TOTAL DA NOTA

0,00

UK

CNPJ / CPF

TJF

[INSCRICAO ESTADUAl,

80.015,00

9-Sem Transporte
NUMERACAo

MARCA

PESO LlOUIDO

PESO bruto

J.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
jcODKiO PRODUTO

'V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DA COLINS

0.00

' PLACA DO VElCULO

CODIGO ANTT

11:24:00

fVALOR tX) PIS

V. TOT . TRIB.

MUNICIPIO

" jESP^GIE

'lIORA DA SAlDA/ENTRADA

125752253

VALOR TOTAL IP1

( \D! K! i.O

18465

01/02/2022

tNSCRtCAO ESTADUAL

03)0,

03)0
OUTRAS DESPESAS

I KWSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
f\()ML • RAZAO SOCIAL
FRETE

L

DATA DA SAlDA/ENTRAOA

nASiMXCAU' ions ST. v'uoh txiicMS suitsr. JvTiMP. IMPORTACAoJv fCMS I'F REMET. |V. FCPUFDI-ST

0,00

01/02/2022

CLP

!V1A i

ZE DOCA_______

otMNTIDADF

31.437.868/0001-87

BAIRRO DA rRITC

WEN IDA CEI. STANLEY FORTES BATISTA, 2054 - LETRA A

1

DATA DA EMISSAO

,

DESCRICAO DO PRODt.TOSLR VICO

Biscorrp

VALOR
TOTAL

UN

17019900

5i02
5J02
5405

KG
KG
PC

1.231,0000
3,8500
2,462,0000, ...4,0000
i '..31,0000
5,7500

4.739,35

510..5,0>
5102
5405
m
5103
5102
AIR
5102

G ,
iv,
A’
.C
I’N
UN
.(
UN
UN

i 1'-OOCOj-------7.3900
,.r-l.00-.:0
2,4900
2 4.:7.0000
5,5000
I .V-'A'OOO
2,7500
1BI.00C0
3.00,K)
1.731,0000
8.7900
1.231,0000
0,9900
2 462,0000 : 4,5(KX)
mm.
1,9900

.9.097,09

0.102
10063021
OIOA.
1 OIK 3100 . 0500. .
com sal cream cracker ioog
09011190 .0102
CAFE EM PO 250G " " "
. ~
i 1041900
FI.OCAO DF. MILUO SfHKI
0402.2110
l.EITE F/M PO INTEGRAL 200G
19021900
0500
MACARRAO ESPAGUETE 500G
0102
MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G
0102
OLEO DE SOJA 900ML ...... .'_____ ”, ... *_____ 15079011
25010020
SAL RE FIN A DO
16041310
SARDINHA OLEO COMEST1VEL 125G
VINAGRE EM ALCOOL 500ML
22090000 0102.
ACUCAR CR1STAL
ARRQZT1P0 1______ ________________________

VALOR
UNIT

NCM/SH OCSOSN CFOP

-

Jl:

1517JOOO

P!02 .

-°!R .

QUANT

bcXlc
ICMS

0,00
0.00

VALOR
ICMS

0,00

A oo

mu

Jl Jl
...If—»
—Jl...Jl
...
m...ji

10,820,49

........0,00
0,00

.in

11-079,00

2.449,69

_____ 0,00_____ 0,00

0,00
0,00

Jl...If
ft:...Jl
0-00
,0,00

VALOR
1PI

aOQ

ICMS

alIq. ipi

.0,00
0,00
0,00

Jl
0,00

0,00
0,00
0,00.
0,00
.0,00_
.0,00
0,00

I

I
I

DADOS ADICIONAIS
INFORM A(6KS C OSt P t. F. ML NT ARKS

!

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contnbuimc: i - “DOCUMENTO EMIT IDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAC IONAL"
II - "NAO GERA DIR El TO A CRED1TO FISCAL DE ICMS. DE 1SS E DE IPI'.
Impiru" m OW/ZW’m 11*2:31

Powered by NWSOH OM.BR & NhePHP
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ALVARA DE LICENCA

i
;

i
f

I

NS 076/2022

I:
Z

VALIDADE

ESTABELECIMENTO: ATACADAO BOM PRECO

i
;

■

ft' "

31/12/2022

RAZAO SOCIAL: T DE S SILVA

■

i

ENOERECO: AV. CEL STANLEY FORTES BATISTA - N2 2054-TERREO 1 - CENTRO - it DOCA - MA

C6DIGO: 47.11-3-02

CNPJ/CPF: 26.961.948/0001-05

I

ATIVIDADE: COMfRCIO VAREJISTA DE MERCADOR1AS EM GERAL, COM PREDOMINANGA DE
.

r

fi

PRODUTOS ALIMENTfCIOS - SUPERMERCADOS

►

Z£ DOCA - MA, 19 DE JANEIRO DE 2022

;
!

5

J

SecretirioriafaandaPubSn
Porta-'

070/21121

Certificomos que a empresa ocima identiftcada esto
automada a exercer suas atividades econdmicas nos
termos previstos do Codigo de Postura do Munidpio
dele Doca Art. 80 e seguintes. Da Lei n? 031/1991.
{sre Alvoro devrrti ftr mado paro fins oama menaonodot e fixoao em loco/ vis/vel a fiscattiafAo
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F0LHA:_Z_2l
PROC.i^iipi
RUBRICAii__ &.

1

S^JI&OCA
^OORDENAQAO DE VIGILANClA SANiTARiA
i:

AL.VARA DR AUTOft!»eAO SANITARIA

w
‘r

s

I rr 0612022

■

ll

!

'

A VIGILANClA SANITARIA, de conformsdade corn o ardgo 06S da tei
Compiementar N° 039/98, concede ALVARA DE AUTORIZAgAO
SANITARIA para o exercfcio de 2022.

:

H

RAZAO lOGIAt
:
T. DE S. SILVA
?MO?v1E FANTASIA

.

f.

i

ATACADAO BOM PREQO
ATIVIDADl autorizada

i

47 11-3-02- COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALlMENllCIOS- SUPERMERCADQ
|
•*
BAJRRO
NS

i:

FNDEpego

1
AV. CEL. STANLEY FORTES BATISTA
lESP. LEGAL

...........

2054

CENTRO^„
V,-. I

■-

........ •*

t
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■

I

i.

?
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TATIELE DE SOUSA SILVA

1

2e Dcca- MA 18 de Fevereiro de 3

I
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* o otewrt® mmm Severe ser afixacto em local yitfv©l ao piMco:
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Construindo uma nova historia com Deus e com o povo.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM 0
MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO E DO OUTRO
LADO, A EMPRESAIDES SILVA.
Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRO DO ROSARIO, sediada na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro, Pedro do Rosario - Maranhao,
inscrita no CNPJ sob o n° 01.614.946/0001-00, doravante denominada MUNICIPIO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Assistencia Social, Sr. ICON FERNANDO CAMPOS SOARES, brasileiro, inscrito no CPF
sob o 031.522.993-46, RG n° 0435514331, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado, a empresa T
DE S SILVA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ N° 26.961.948/0001-05, com sede na Av Cel Stanley
Fortes Batista, n° 2054, Bairro Retorno, Ze Doca - MA - CEP: 65.365-000, neste ato representada pela Sra.
TATIELE DE SOUSA SILVA, brasileiro, portador CPF n° 056.278.163-33, portador da Cedula de Identidade RG
n.° 037336712009-4/SPPMA, tern entre si, ajustado o presente ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO,
cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho do Secretario Municipal, conforme consta no Processo n°
15/2022, que originou Pregao Eletronico SRP N.° 03/2022-SRP/CPL, resolvem ADITIVAR o contrato de
fornecimento de cestas basicas, nos termos do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, mediante as clausulas e
condigdes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO VALOR
Acrescer o valor de R$ 74.520,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais) ao Contrato n°
19/2022, objetivando o fornecimento de cestas basicas, para atender as necessidades do Municipio de Pedro do
Rosario/MA, representando um acrescimo de 25% do contrato.
ITEM
1

DESCRIQAO
Cesta Basica.

UNID

QUANT

v.unitArio

V.TOTAL

und

1200

R$ 62,10

R$ 74.520,00

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
As despesas correrao por conta de seguinte dotagao:
Emenda Parlamentar: Numero da Programagao 210825620210001/2021; Funcional
082445031219G0001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - CNPJ n° 17.217.140/0001-19
02.09.01- Fundo Municipal de Assistencia Social
08 122 0003.2009.0000 - Manutengao e Funcionamento da Unidade Administrative
3.3.90.30.00 - Material de Consume
02.09.01- Fundo Municipal de Assistencia Social
08 244 0025.2048.0000 - Man. Serv. Protegao Basica-CRAS e Conv. E Fortal. De Vinculos
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02.09.01- Fundo Municipal de Assistencia Social
08 243 0025.2096.0000 - Manutengao do Programa Criagao Feliz
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
CLAUSULA TERCEIRA

Programatica:

PREFEITURA DE

L4f

ROSARIO i 1%r
Construindo uma nova historia com Deus e com o povo.
Permanecem em vigor as demais clausulas do contrato ora aditado nao modificadas pelo
presente instrumento.
E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e
data, sem rasuras, perante 02 (duas) testemunhas que tambem o subscrevem para maior validade juridica.
Pedro do Rosario-MA, 18 de margo de 2022

Secretario Municipal de Assislencia Soci;

09 _

TATIELEDE SOUSA SILVA
Representante Legal da Contratada
TESTEMUNHAS:

2. \] ;.*y

1.
Cpp

A

CPFn^0Xb-i^^«2-6H'

at.

UIAKIU UHUAL r

b m

m DOS
MUNICIPIOS
or. FSTuri" DO MWANHfcj

SaO LUiS, TERgA * 22 DE MAR^O DE 2022 * ANO XVI * N9 2816
ISSN 2763-860X

OUTROS SERVigOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0.1.00.100000000-001; PRAZO: 12 (doze) meses;
ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: Josinete Rodrigues da
Costa/ Secretaria Municipal de Administragao e Finangas. p/
CONTRATADO: Samara Santos Noleto Quirino / representante
legal. MIRADOR 21 de margo de 2022.
Publicado por: DEUSEVAN PEREIRA DE BRITO
Codigo identificador: 7dc283e6542cca6668a5ad75c44d25ad
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO
ROSaRIO
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO NB 19/2022
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9
19/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO/MA, E DE
OUTRO LADO, A EMPRESA T DE S SILVA, (CNPJ n9
26.961.948/0001-05). OBJETO: Acrescer o valor de R$
74.520,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e vinte reals) ao
^fiontrato n9 19/2022, objetivando o fornecimento de cestas
^P&sicas, para atender as necessidades do Municipio de Pedro do
Rosario/MA, representando um acrescimo de 25% do contrato.
AMPARO LEGAL: Art. 65 da LEI N° 8.666/93. PEDRO DO
ROSARIO-MA, 18 de MARQO DE 2022. ASSINATURA: ICON
FERNANDO CAMPOS SOARES, Secretario Municipal de
Assistencia Social; TATIELE DE SOUSA SILVA - Representante
Legal.

2022, atraves da plataforma www. ^apioxii.com.br, licjt^cao
na modalidade Pregao Eletronicd
item, que serd julgada pelo seu Pd
de apoio, instituida pela Portaria n
de 2022, tendo por objeto o RegistH
futura aquisigao de cestas basicas para a Secretaria do
Municipal de Assistencia Social de Pio XII - MA, conforme
Edital e Anexos, na forma da Lei Federal n9 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos Municipals n9 008/2021 e n9
010/2021, Decreto Federal n9 7.892/2013 e suas alteragoes, Lei
Complementer n° 123/2006 alterada pela Lei Complementer n°
147/2014, Lei Complementar nQ 155/2016 e aplicando-se
subsidiariamente no que couberem a Lei Federal n9 8.666/1993
e demais normas pertinentes a especie. O download deste
Edital, assim como o Termo de Referencia e todos os anexos
estarao disponiveis gratuitamente nas seguintes paginas da
Internet: www.pioxii.ma.gov.br e www.licitapioxii.com.br, ou
poderao ser solicitados atraves do e-mail pioxiicpl@gmail.com
ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor
de Licitagoes situado a Rua Senador Vitorino Freire, SN,
Centro, Pio XII/MA, de 2s a 63 feira, no horario das 08h00min as
12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo enderego ou
pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com.
Pio XII - MA, 16 de margo de 2022.
Luciana do Nascimento Franco Costa
Secretaria Municipal de Assistencia Social
Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHAES
Cddigo identificador: c32a42c72ef8bf7aa50115c47d5c8be3

Publicado por: JOSE LEANDRO SILVA RABELO
Cddigo identificador: 158fcf63a0e04fea9e82a527b552b45a
AVISO DE LICITAQAO TOMADA DE PREQOS N9 002/2022
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO NB 50/2021
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9
50/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO/MA, E DE
OUTRO LADO, A EMPRESA D. DOS SANTOS FERREIRA -ME
(CNPJ n9 05.966.756/0001-03). OBJETO: Prorrogarpor mais 12
^fcloze) meses a vigencia do Contrato n9 50/2021 de Prestagao
servigos tdcnicos especializados em assessoria e consultoria
para Orgao de Controle Interne do Poder Executive Municipal,
com vistas ao atendimento das demandas do Poder Executive
do Municipio de Pedro do Rosario/MA, com vigencia a partir de
02 de margo de 2022 a 01 de margo de 2023. AMPARO LEGAL:
art. 57, II da LEI N° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
PEDRO DO ROSARIO-MA, 01 de MARQO DE 2022.
ASSINATURA: JAILSON DA CONCEIQAO DOS SANTOS,
Secretario Municipal de Administragao; DOMINGOS DOS
SANTOS FERREIRA- Representante Legal.
Publicado por: JOSE LEANDRO SILVA RABELO
Cddigo identificador: 247c0f781446239alala89053410ed80
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
AVISO DE LICITAQAO PREGAO ELETRONICO SRP Nb
004/2022
A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhao, Atraves
da Senhora Luciana do Nascimento Franco Costa, Secret&ria
Municipal de Assistencia Social, instituida pela portaria
006/2021 de 01 de Janeiro de 2021, torna publico que realizara
4s 09h00min (nove horas) hordrio local do dia 04 de abril de
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A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhao, Atravds
do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretario Municipal de
Administragao, instituido pela portaria 004/2021 de 01 de
Janeiro de 2021, toma publico que realizara as 09h00min (nove
boras) do dia 07 de abril de 2022, na Sala da Comissao
Permanente de Licitagao, localizada na Rua Senador Vitorino
Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitagao na modalidade
Tomada de Pregos, do tipo menor prego global, que sera
julgada pela Comissao Permanente de Licitagao (CPL) que tem
por presidente o Sr.9 Neemias de Oliveira Ripardo Garreth,
instituidos pela Portaria n9 304/2022 de 07 de Janeiro de 2022,
tendo por objeto a Contratagao de empresa especializada
para prestagao de servigos de recuperagao de estradas
vicinais do Municipio de Pio XII/MA, conforme Convenio
n9 914605 - SICONV, conforme Edital e seus Anexos, na
forma da Lei n° 8.666/93, Decreto Federal n9 9.412/2018, Lei
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n°
147/2014, Lei Complementar n9 155/2016 e suas demais
legislagoes pertinentes. O Edital e seus Anexos estao a
disposigao dos interessados no enderego supra, de 29 a 6a feira,
no horario das 08h00min as 12h00min, onde poderao ser
consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial
www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo
enderego ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos
ainda para todos os fins que a presente licitagao serd realizada
em espago ample, respeitando todos os criterios recomendados
pelo Ministerio da Saude quanto ao distanciamento social, aos
presentes sera obrigatorio o uso de mascaras, e ainda
disponibilizaremos de alcool em gel aos senhores licitantes e a
todos que acompanharem a devida sessao.
Pio XII - MA, 16 de margo de 2022.
Telson da Cruz Oliveira
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