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PRoPoSTA No 11417.081000/1210-01, do tipo MENoR PREÇO
POR ITEM.

Considerando quê o critério de julgaDento das propostas
determinado pelo PREGÃo ELETRÔNICO N" 014/2021 foi o de
MENOR PRXÇO POR ITEM, obtivêmos a seguinte Resultado:

Proposta do Fornecedor CUSToMIZAR COMERCIO E
LOCACAo DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ no
07.975.27aloool-23, vencedor do ITEM 1, no valor total de RS
248.7OO,OO (duzertos e quarêEta e olto mll e setecento§
reais).

são Raimundo das Mangabeiras - MA, 15 cle fevereiro de 2022

GLORIA MARIÂ AGUIAR COSTA
Pregoeíra

AMANDA MIRANDA PASSOS CHAVES
Equipe de Apoio

DACILENE RODzuGUES AGUIAR
Equipe dê Apoio

IuúUNDA MARIA MÁRTINS RODRIGUES
Equipe de Apoio

PUbIiCOdO POT: CAMIT.A SOUSA BRITO ROCT1A
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AVTSO DE R.ESULTADO DE JI,'LGÂMENTO DE
pRoposTÂs- ToMÂDA DE PREÇOS Ne Ol2l2D2l - CPL

TOMADA DE PREÇOS Na O12l2O2l - CPL
PROCESSO ADMINISTRATTVO N' 3361202I

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE
PROPO STAS

O MUNICÍPIO DE SÁO RAIMUNDO DÂS MANGABEIRAS - MA,
através da Comissão Permanente de Licitaçáo - CPL, torna
público para conhecimento dos interessados que o vencedor da
TOMADA DE PREÇOS Na 01212021 - CPL, cujo objeto é o
- ntrataqão de emproca de engenharla para a execuçáo
\"á sorviços ds rocuperaçÉo de estrada§ a,lcinals, no
trêcho Localldade BreJão ató Localldade Perlqulto, no
Muntciplo de Sào Ralmundo dis Mangabolra§/MÂ, é a

Empresa MP EMPREENDIMENTOS LTDÂ, CNPJ trq
16.723.052/0001-26, pelo valor total de Rs 329.524,42
(trezentos e vinte nove mil e quinhentos e vinte e quatro reais e
quarenta e dois centavos).
Sáo Raimundo das Mêngabeiras, Estado do Maranháo, 04 de
fevereiro de 2022-

COMISSÁO PERMANENTE DE LICMAÇÃO.CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR IJ\
ROCQIJE

PORTARIA O1/2O22.DISPÔE SOBRE A INSTITI,IÇÃO DE
COMISSÂO DE SELEÇÁO DO PROGRÂMA TEMPO DE

APRENDER.

Portaria OU2O22

Dlspões sobre o rnstltulçAo de comrssão especlal de
seleção e nomeaçõo de membros pora seleção de
assistenüss d alfdbetizoção no Ambito do Progtvmo Temw
de Aprcnder e dá outms provrdenclas.

frarcisquLüa Mettdes da S. Mlratrda
Secretária Adjunta Municipat de Educaçâo

Publicodo wf : RoDRIGO Prfi-ES CÁSTELO ARÁNCO NETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO
RIACHãO

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO . DISPENSA DE
LrcrrAÇÃo No oo7l2o22 X

Amanda Mirarda Passos Chaves Camila Sousa Brito Rocha
SecreÉria da CPL Presidente da CPL

Raimunda Maria Martins Rodrigues
Membro da CPL

Dacilene Rodrigues Aguia.
Mem-bro da CPL

Publicado por' CAMIIÀ sousA BNTo RocHA
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ATA DA SESSÂO DE JULGAMENO

COMISSÃO PERMÂNENTE DE LTCffAÇóES
PROCESSO DE DISPENSA DE LICTTAÇÀO NO OO7I2O22

Aos dez dias do mês de fevereiro do ajrlo dois mil e vinte e dois,
às nove horas, reuniu-se a Comissão de LicitaÇão, designada
pelâ Portaria na Oll2O22, de três de janeiro de 2022, com a
fiDalidade de analisar as documentações enviada por
forDecedores para a Contratação de empresa para Ímplantação
do sistema de abastecimento de água.

rvwrv.l dnr('nl.lll'Í,, 1.,1

À secretárla adjuntâ munlclpal de educaçào, cultu.a
dcsporto e lazor, respondendo pela Secretaria Municipal de
educação, cultura despoúo e lazer, no uso de suas atrÍbúções:
Consldsrando a adesão do Município de Senador La Rocque -
MA ao Programa T€mpo de Aprender do Ministério da
Educação;
Conslderando a instauração do processo administrativo n.e

OLl2o22 - SEMED para seleção de assistentes d€ afabetüaçáo
e demais proüdencia§;
Rêsolve:
Art. 1.o - fica instituída, no âmbito da SecretarÍa Municipal de
educação, cultura desporto e lazer, comissão especial para
seleção de assistentes de alfabetizaqào no âmbÍto do programa
tempo de aprender do ministério da educação.
Art. 2.4 - a comissáo será formada por servidores de carreira
desta secretária e será composta por 01 presidente, a quem
competirá dirigir seu trabalho, 01 üce-presidente e 01 vogal.
Art. 3.o - pela participaçáo na referida comissão, os servidores
náo receberão remuneraçáo adicional aos seus proventos.
Art.4.q - ficam domeados como integlântes da comis§áo
especial de seleçáo:
Gllcélla Ferrelra sllva Feruandes, como presidente,
Alexandra Silva dc Carvalho, como vice-presidente e

Ellsa[gela do Sá chaves, como vogal.
Art. 5.e - esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se todas as disposiçôes em contráÉo.

Senador La Rocque - MA, 16 de fevereiro de 2022.
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A Comissão passou a analisar a documentaçáo enviada atiavés
do e-mail cplpmsr@gmâil.com. Apenas uma empresa teve o

interesse em part-lcipar, no dia 09 de fevereiio de 2022 as 16:43
a empresa MVDC EMPREENDIMENTOS, inscrito ao CNPJ:

26.746.084/0001-09 enviou a sua docurtentaçáo com a

proposta, dentro do prazo estipulado no edital.

veriÍicadas as informaÇóes enúadas pela empresa, à Comissão
constatou que apreseDtou a documentação conforme solicitada
no Eütal-

. Prova de inscriçào no Cadastro Nacional de Pessoa

JurÍdica - Cartáo CNPJ;
. CoDtrato Social em vigor (Consolidado), devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciai§;
exigindo-se, Do caso da sociedade por açôes,
documertos de eleiÇão de s€us administradores,
Estatuto Social deúdamente registrado acompanhado a

última ata de eleição de seus dirigentes deüdamente
registrados eú se tratando de sociedades ciüs com ou
sem fins lucrativo§. Quando se tratar de empresa
pública será apresentado cópia das leis que a instituiu;
Certificado da Condiçáo de Microempreendedor
Indiúdual - MEI;

r Regularidade para com a Fazeuda Federal - Certidão
CoEjunta NegatÍva De Débitos relativos a Tributos
Federais o à Divida Ativa da União;

. Cêrtidáo Regularidado junto à Secretaria de Estado da
Fazenda Pública Estadual;

. Certidão Negatívô de Débito do Município Sêde da
Empresâ (cND Municipal);

. Certidão Negativa de Débitosjunto ao FGTS;

. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

. Cópia da Cédüa de Identidade dos sócios da empresa ou
dos representântes das entidades (RG)i

. Registro/Certidáo de inscriçáo da empresa e do(s)
responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional
de EngenharÍa Arquitetura e Agronomia (CREA). da
região da sede da êmpresa;

. Atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
jurÍdica de direito público ou privado devidamente
idehtjÍicada, em nome do licitante, relativo à execuçáo
de obra ou serviço de engenharia, compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto.

Passartdo para a análise da paoposta a empresa apresentou o
valor de R$ 97.579,11 (loventa e setê mi] quinhentos e setenta
e nove reais e o[ze centavos) sendo abaixo do valor estimado
pela administraçáo. Havendo uma economia de R$ 1.368,85
(hum mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco
centavos) do valor êstimado.
Todos os pr€sentes se malifestaram de acordo com a

contrataçâo por terem verificado que os documentos
apresentados estavam de acordo com as exigências legais
vigentes.
Dessa foma, a Comissão de Licitação concluiu pela legalidade

da contrataçáo direta da prestação de serviços de engenharia,
por estar sendo cumprido o disposto no artigo 75, I da Lei
Federal nq 14.133121. Nada mais havendo a tratar, foi
enceraada a sessào, do que para constar foi lawada a presente
ATA, quê lida e achada conforme, vai assinada por todos os
membros da Comissáo.

Sucupira do Riacháo - MA, 10 de fevereiro de 2022

JOSE WAÀIEN BARSOSA DA SILVA
Agente de Contratação

AÉo de Noleto de Carvalho Neto
Àgênte dê Apoio

Isabel de Sousa Silva
Àgente de Apoio

. Publícado pot: ISABEL DE SOUSA SILUA
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TERMO DE RÁTIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
oo7-2022

TERMO DE RÂTIFICÀÇÃO DE DISPENSÂ DE LICITAÇÁO

RATIFICO por este termo, a dispensa de licitaçào n" 07/2022,
que tem como objeto a Contrataçáo de empre§a para
implantação do §stema de abastecimento de água, em favor da
proponente, MVDC EMPRXENDIMENTOS, ioscrito no CNPJ:

26.746.084/0001-09 no valor total de RS 97.579,11 (noventa e

sete Eril quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos),
com base Do artigo 75, I da Lei Federal ne 14.133/21e suas
alteraçóes poste!'iores, de acordo com parecer da Assessoria

Jurídica, e tendo em üsta os elêmentos que instruem o processo
aa 356.34612022. Sucupira do Riacháo - MÂ, 11 de fevereiro de
2022. Walterlhs Rodrigues de Ázevedo, Prefeito Municipal. ^

Publicodo wr: ISABEL DE SOUSA SILUA
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DESPACHO DE RÁTIFICAÇÃO . DISPENSA DE LICIÁçÃO
N." 08/2022

EXTRATO DÉSPACHO DE RATIFICAÇÀO DE DISPENSA
Ref-: Processo Admiristrativo n.o 358.34a12o22 ICPL
l. DlspeDsa de Licltaçáo tr.o OA|2O22;
2, Obleto: Contratação de pessoa fislca para prestação de
§ervlço§ na lnstalaÇâo e manuteDçáo prevertlva e
corretlva em aparelhos de ar- condlcloaados em púdlos
públlcos do rnuhlcíplo de Sucuplra do Rlachão - MÂ.
3. Contratada: TDELSON SILVA BARROSO
4. CPF: OO7.514.523-76;
5. Valor Contratual: R$ 17,42O,OO (deze6sête Ell
quatiocentos e ünte reais),
AÍigurando-me que o procedimento de contrataçáo epigrafado
êncontra-se regulârmentê desenvolvido, e estando ai^
presente o interesse na contratação que deu ensejt a
instauração do processo, RATIFICO a decisão exarada no
Termo de dispensa de acordo com os seus próprios
fundamentos.
Portanto, efetive-se a contrataÇão, com Dispensa de licitação,
seguddo o disposto acimâ.
Sigam-se seus ulteíores teúnos. Publique-se no prazo legal.
Sucupira do Riacháo (MA), 14 de feverelro de 2022.
KLÉVIA MAzuA LIMA DE SOUSA
Secretáila Mun. de Admlntstraçáo Geral
Portarla n.s o05/2o21

Publicado par: ISABEL DE SOUSA SILUA
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DESPACTIO DE RÂTIFICÂÇÀO - DISPENSA DE IJCITAÇÃO
N.. 09/2022

Ref. r Processo Administrativo n.0 359.349120221CPL
1. Dlspensa de Llcltaçáo n.c O9l2o22lCPL;
2. obleto; Contrataçáo de pessoa físlca para prestaçáo de
servlço de solda, vlsando o atendlEento da adDlulstraçáo
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A Comissáo passou a analisar a documentaçáo enúada através
do e-mail cplpmsr@gmail.com. Apenas uma empresa teve o
interesse em paúicipar, no dia 09 de fevereiro de 2022 as 16:43
a êmprêsa MVDC EMPREENDIMENTOS, lnscrito no CNPJ:
26.746.084/0001-09 enviou a sua documentação com a
proposta, dentro do prêzo estipulado no edital.

veíficadas as informações enviadas pêla empresa, à Comissão
constatou que apresentou a documentaçáo conforme solicitada
no Edital.

Isabel de Sousa Silva
Ageute de Apoio

Publicddo por: ISABEL DE SOUSA SILUA
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XTERMo DE RÂTIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
oo7 -2022

TERMO DE RÁTIFICAÇÂo DE DISPENS{ DE LICITAÇÃo

RÂTIFICO por este termo, a dispensa de licitação n" 072022,
que tem como objeto a Contrataçào de empresa para
implantaÇão do sistema de abastecimento de ág!a, em favor da
proponentê, MVDC EMPREENDIMENTOS, inscrito ío CNPJ:
26.746.084/0001-09 no valor total de R$ 97.579,11 (noventa e
sete mil quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos),
com base no artigo 75, I da Lei Federal no 14.133/21e suas
alleraçôes posteriores, de acordo com parecer da Âssessoria
Jurídica, e tendo em üsta os elemeotos que instrueú o processo
no 356-34612022. Sucupira do Riacháo - MÁ" 11 de fevereiro de
2022. Waltertús RoüÍgues de Azevedo, PrefeÍto Municipal

Publicado por: ISABEL DE SoUSA SILUA
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DESPACHO DE RATIFICAÇÃO . DTSPENSA DE LICITAÇÃO
N.. OB/2022

.EXTRÁTO DESPÁCHO OE RATIFICAçÃO DE DISPENSA
Rêf.: Processo Adu.iristrativo n.o 358.348n0221cPL
l. Dlspensa dê Llcltação tr.a OAnO2zl
2. Oblsto: Cotrtratação de pessoa físlca para prestaçáo de
servlços ha instalação e manutetrçáo preventiva ê
correüva em aparelhos ds ar- cordlclooados em prédlos
pribllcos do munlcípto de Sucuplra do Rlacháo - MÂ.
3. Coatratadai IDELSON SILVÀ EARR'OSO
4. CPFr OO7.514.523-76;
5. Valor CoDtratual: R$ 17,42O,OO (dezêssête Dll
qualroceEtos e vilto reais).
Afigurando-me que o procedimento de contrataçào epigrafado
encontra-se regularmente desenvolvido, e estando ainda
presente o iDteresse na contrataçáo que deu ensejo à
instauraçáo do processo, RATIFICO a decisáo exarada ro
Termo de dispensa de acordo com os seus próprios
fundamentos.
Portanto, efetive-se a contrataçáo, com Dispensa de licitaçáo.
seouhdo o disposto aciEa.
Sigam-se seus ulteriores termo§. Publique-se no prazo legal.
Sucupira do Riacháo (MA), 14 de fevereiro de 2022.
KTÉVIA MARIA IJMA DE SOUSA
SecÍetárta Mun. de Adminlstração Geral
Portarta D.c OO5/2O21

Publicodo por: ISABEL DE SOUSA SILUA
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DESPACHO DE RÂTIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÀO
N.'()9/2022

EXTRATO DESPÀCHO DE RAT|FICAÇÁO DE DISPENSÁ
Ref.f Processo Admi.nistrativo n.o 359.349n022 ICPL
1. Dlspersa de Llcltação !.e OSf2O22lCPLi
2. ObJeto: Cotrtratação de pessoa fislca para prostaçáo de
servlço de solda, üsando o ateDdlmeÃto da ad-utldstração

\
Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional de Pessoa
Juídica - Cartáo CNPJ;
CoDtrato Social em vigor (Consolidado), devidamente
registrado, em se tratando de sociedades correrciais;
exiqindo-se, no caso de sociedade por ações,
docurEentos de eleiçáo de seus adhinistradores,
Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a
última ata de eleição de seus dirigentes devidamente
registrados em se tratando de sociedades 6iüs com ou
sem fins lucrativos. Quando se trâtar de empresa
pública será apresentado cópia das leis que a instituiu;
Certificado da Condição de Microempreendedor
Indiüdual - MEI;
Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidáo
Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tritutos
Federais e à Dívida Ativa da Uniào;
Certidáo Regularidade junto à Secrêtaria de Estado da
Fazetrda Pri,blica Estadualj
Certidão Negativa de Débito do Município Sede da
Empresa (CND Mudicipal),
Certidão Negativa de Dóbitos junto ao FGTS;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
Cópia da Cédüa de Identidade dos sócios da empresa ou
dos representantes das entidades (RG);

Registro/Certidáo de inscriçáo da empresa e do(s)
responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da
regiáo da sede da empresa;
Atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo à execução
de obra ou serviço de engenharia, compatível em
características, quantidades e piazos com o objeto.

ssando para a análise da proposta a empresa apresentou o
\rror do R$ 97.5'79,11 (noventa e sete mil quinhentos ê setenta
e nove reais e onze contavos) sendo abaixo do valor estimado
pela administraçâo. Havendo uma economia de R$ 1.368,85
(hum mil trezentos e sesseBta e oito reais e oitenta e cinco
contavos) do valor estimado.
Todos os presentes se manifestaram de acordo com a

contrataçáo por terem verificado que os documentos
apresentados estavam de acordo com as êxigências legais
vigentes.
Dessa forma, a Comissão de Licitaçào concluiu pela legalidade

da contratàçáo direta da prestâção de serviços de engenhaúa,
por estar sendo cumprÍdo o disposto no artigo 75, I da Lei
Federal ns 1,4.133121. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessáo, do que para constar foi lau'ada a prese[te
ATA, que lida e achada conforlDe, vai assi[ada por todos os
rnerüros da Comissáo.

Sucupira do Riacháo - MÂ, 10 de fevereiro de 2022

JOSE WARIEN BARBOSÂ DA SILVA
Agente de Contratação

Âráo de Noleto dê Carvâlho Neto
Agente de Apoio
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